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Innledning

Lørenvangen Utvikling AS (eies 50/50 av Nordr Norge AS og OBOS 
Nye Hjem AS) planlegger et nytt boligprosjekt i Lørenvangen 25. LÉVA 
Urban Design ble engasjert for å gjennomføre en medvirkningsprosess i 
forbindelse med planprosessen, som startet opp våren 2020.

Som en viktig del av medvirkningen ble det satt opp en digital 
spørreundersøkelse, med mål om å få innsikt i opplevelse av nærområdet, 
lokale behov, synspunkter og innspill til utviklingen av prosjektet og 
nærområdet.

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, med 
gjennomgående momenter og viktige funn i medvirkningen. Avslutningsvis 
er det satt opp en konkluderende oppsummering og anbefalinger for videre 
prosess for å ivareta lokale hensyn, ønsker og behov.

Koronasituasjonen har preget medvirkningen
Medvirkningsprosessen har pågått under spesielle forhold, med tanke på 
den pågående koronaepidemien. Dette har aktualisert en digital form for 
medvirkning, men også påvirket svarene i undersøkelsen. Det fremkommer 
i undersøkelsen at lokale tilbud er endret som følge av smitteverntiltak og 
konkurser. Videre har flere kommentert at de har endret bruksmønster 
under epidemien, med tanke på spørsmål om mobilitet.

Ved en gjennomgang av resultatene bes derfor en bevisstgjøring om at 
denne ”unntakstilstanden” kan ha påvirket besvarelsene.
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Bakgrunn
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Metodikk digital spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen er gjennomført via et digitalt spørreskjema, 
utformet med både spørsmål med svaralternativer og mulighet for egne 
kommentarer/innspill. Det ble gitt insentiv i form av trekning av gavekort 
for deltakelse. Undersøkelsen ble primært distribuert til beboere gjennom 
grupperinger som sameier og velforeninger. I den sammenheng ble det 
også vist til en egen nettside: https://www.medvirk-lorenvangen25.no, med 
mer informasjon om prosjektet, link til undersøkelsen og info om videre 
medvirkning.

Undersøkelsen er gjennomført anonymt og det er kun innhentet et minimum 
av personinformasjon for å kunne validere data. Undersøkelsen ble 
gjennomført i tidsrommet 30.09.20 – 15.10.20 (16 dager). 
Totalt var det 645 som deltok. 

HVA SPURTE VI OM I UNDERSØKELSEN?

• tilknytning til området

• hvordan man bedre kan tilrettelegge for ulike brukergrupper på Løren

• fysiske kvaliteter som bør innarbeides i fremtidig bebyggelse på Løren

• kvaliteter som bør innarbeides i fremtidige uterom på Løren

• hva det bør tilrettelegges for i lokalet i første etasje

• foretrukket mobilitetsform i dag / for fremtiden

• innspill til Den grønne ringen og andre forhold i nærområdet

• andre kommentarer / innspill
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Prosjektområdet sett i forhold til noen av de andre nye boligprosjektene på 
Løren, med Oslo sentrum i bakgrunnen. På tomta er det i dag et kontorbygg, 
parkeringsplasser og anleggsområde for utbyggingen på nabotomta. 
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Lørenvangen 25 og nærområdet

Løren har navn etter Løren gård som lå like øst for planområdet, før 
industrien tok over på Løren i forrige århundre. 

I dag er Løren primært et boligområde, med mye nyere bebyggelse. Rundt 
Løren Torg og i Lørenveien finnes enkelte lokale tilbud og funksjoner. For 
øvrig er flere offentlige institusjoner tilknyttet området, med Løren og 
Frydenberg skole og flere barnehager innimellom boligkvartalene.

På Lørenvangen 25 ligger i dag et kontorbygg, parkeringsplasser og 

anleggsområde for utbyggingen på nabotomta. Utvikler planlegger et nytt 
boligprosjekt på eiendommen, med et næringslokale i første etasje - ut mot 
Lørenvangen. Det nye prosjektet vil koble seg på som en forlengelse av 
Gartnerkvartalet, som ferdigstilles sommeren 2021. 

Mellom Lørenvangen 25 og Gartnerkvartalet løper restene av en allé med 
bl. a. store hestekastanjetrær, fra tidligere Løren Gård. Det er ønskelig å 
bevare og gjenopprette alléen i prosjektet. Eiendommen grenser opp til Den 
grønne ringen, en planlagt grønnstruktur i Hovinbyen (omtalt på side 17).

Foto fra Lørenvangen, viser prosjektområdet. 
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Rammeverk og annen utvikling i området

For å se utviklingen av Lørenvangen 25 i en større sammenheng er det gjort 
en enkel studie av foreliggende premissgivende rammeverk, strategier og 
foreliggende planer for framtidig utvikling i området. 

Eiendommen ligger innenfor et sentralt tyngdepunkt i Hovinbyen
Flere overordnede rammer  gjelder for dette området, og er premissgivende 
for prosjektet i Lørenvangen 25. Prosjektområdet blir en del av Hovinbyen, 
et omfattende byområde i Oslo, under rask utvikling, med mange nye 
boliger, arbeidsplasser, tilbud, blå/grønn-struktur og utearealer. I Strategisk 
plan for Hovinbyen har Oslo kommune bestemt at området rundt Økern er 
et område med potensiale for bymessig utvikling med høy arealutnyttelse. 
Lørenvangen 25 ligger innenfor ”tyngdepunkt Økern kollektivknutepunkt”.

For å planlegge et godt tilpasset prosjekt må man vite om andre planer 
i nærheten. På Økern er det planer om en sentrumsutvikling med 
kommersielle og kulturelle tilbud, og gjenåpning av Hovinbekken som 
skal løpe gjennom gater og torg. En ny bro over Ring 3 vil knytte Økern 
bedre opp mot Løren. På Løren er det planer om mange nye boliger og 
barnehager. Løren Aktivitetspark med flerbrukshall og Løren Idrettspark vil 
bidra til å øke fritidstilbudet i området langs ”Den grønne ringen” (omtalt 
på side 17), som kommunen har planer om at skal bli en sammenhengende, 
grønn rundtur i den nye Hovinbyen, med flere andre parker og aktiviteter. 

Løren

Hasle

Ensjø

Helsfyr

Bryn

Breivoll

Haraldrud
Økern

Hovinbyen

Diagram som viser at Lørenvangen 25 ligger innenfor ”Økern tyngdepunkt” 
i Strategisk plan for Hovinbyen.

Løren aktivitetspark m/flerbrukshall (Oslo kommune)
• Løren aktivitetspark skal bidra til attraktive møteplasser, et sted for 

idrett og aktivitet, grønne lunger, åpenhet og trygge forbindelser i 
nærområdet. 

• Mye kommer til å være utendørs, men planforslaget åpner også 
for bygg med innendørs aktivitet som idrett, kultur og andre 
allmennyttige funksjoner. 

• Høsten 2020 kunne man gi innspill til reguleringsplanen, og før 
byggingen kan begynne må politikerne gjøre endelige vedtak.
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Oversikt som viser hvilke reguleringsplaner og byggesaker som er under 
planlegging/bygging, som vil tilføre ulike framtidige tilbud til området.
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Rapport Lærdom fra Løren
Funn fra ”Lærdom fra Løren-rapporten”:

TILRETTELAGT FOR BARN, MEN DET BOR OGSÅ ANDRE PÅ LØREN
- tilrettelagt for- og attraktivt for småbarnsfamilier
- mengden barnefamilier trekkes frem som en styrke
- mindre tilrettelagt for større barn/ungdom, voksne u/barn og 60+
- aleneboende er det største segmentet på Løren, som i Oslo.

 BEHOV FOR MØTEPLASSER FOR ANDRE ENN BARNEFAMILIER
- Peer Gynt-parkens målgruppe stort sett barnefamilier, barn 0-10 år.
- Pluss med kulturelle arrangementer i parken – utekinokvelder.
- Vekselvirkning mellom «bakgård» og nabolagsparken trekkes frem 
som en av de viktigste kvalitetene ved området. 
- Det etterlyses tilrettelegging for andre enn barnefamilier.

VARIASJON I BOLIGTYPER ØKER KONTINUITET I BEBOERMASSEN
I boligkompleksene finnes leiligheter av varierende størrelse og det 
finnes ”rekkehus” over to etasjer, i lamellblokkene i et av sameiene. 
Denne variasjonen i typologi trekkes frem som en viktig kvalitet som 
gjør at barnefamilier velger å bli boende i området. 

0 10 20 30 40 50 60 705

Småbarnsforeldre?

????større barn/ungdom ? ?Voksne    uten      barnunge voksne 60+

Målgrupper:

- Løren fungerer godt som et handelssted for hverdagshandel, 
men tilbudet er noe smalt. ”
Området mangler innendørs offentlige tjenester og ikke-
kommersielle møteplasser - bibliotek, idrettshus og urbant 
grendehus – som kunne være møteplasser for frivillighet, 
foreningsliv og innbyggere generelt.

”
Tomme lokaler – burde lagt til rette for pop-up og 
midlertidighet. 

....Praten rundt sandkassen i bakgården er et viktig 
springbrett for å danne sosiale nettverk, både for barna og 
foreldrene. De minste barna (0-5 år) blir ivaretatt i de felles 
uteoppholdsarealene i sameiene, før de begynner å utforske 
Peer Gynt-parken når de blir større.  

”
”

Lærdom fra Løren-rapporten har inngått som del av innsiktsarbeidet og 
grunnlaget for utarbeidelsen av den digitale medvirkningen for prosjektet 
i Lørenvangen 25. 

Rapporten peker på at Løren er særlig tilrettelagt for småbarnsfamilier og 
de minste barna, men at andre målgrupper ikke har oppfylt sine behov i 
dag.
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Menn

Kvinner

Annet / Ønsker ikke å oppgi

Kjønn

Undersøkelsen

Grunnkretsene Løren øst og vest, Frydenberg øst og nord og Refstad sør

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

0-15
16-19

20-29
30-39
40-49

50-66/50-69 grunnkretser
67+/70+ grunnkretser

Alder

Undersøkelsen

Grunnkretsene Løren øst og vest, Frydenberg øst og nord og Refstad sør

70 klikk

13 klikk

3 klikk 110 respondenter har registrert 
at de har kjøpt bolig og skal 
flytte til området. Flertallet 
av disse har kjøpt bolig i 
Gartnerkvartalet 
- se illustrasjon.

2

5

11

14

26

110

474

0 100 200 300 400 500

Går på skole / studerer i området

Ingen spesiell  tilknytning

Er interessert i å flytte til området

Verken bor, jobber eller går på skole/studerer
- men besøker ofte

Jobber i området

Har kjøpt bolig, skal f lytte til området

Bor i området

Tilknytning blandt respondenter
Obs! 
0-15 år > ungdom 
om noen år 
(18-20%)

Majoriteten av respondentene bor i området, har lokal tilhørighet og 
kjennskap til området. 

Det bor en høy andel barn i området, og det forventes derfor en økning 
i andelen ungdommer i tiden framover. Barn og ungdom har ikke deltatt 
i spørreundersøkelsen. Sammenligning mot tall fra SSB over hvem 
som faktisk bor i det området som respondentene i hovedsak tilhører, 
indikerer at seniorer er under-representert og aldersgruppen 30-39 er 
overrepresentert i undersøkelsen.

Fordelingen av kjønn er representativ for området.

Om respondentene

Kjønn

Alder Tilknytning til Løren

645 svarte på den digitale undersøkelsen om Lørenvangen 25
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Frydenberg nord

Frydenberg øst

Refstad sør

Løren vest

Løren øst

LØRENVANGEN 25

Jobber  i området, 26 klikk

Heatmap som viser hvor i området 
respondentene bor, 474 klikk

Går på skole i området, 2 klikk

De hvite linjene viser de fem grunn-
kretsene SSB-dataene er basert på. 
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Resultater fra undersøkelsen
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Tidligere gjennomført medvirkning viser at Løren er særlig tilrettelagt for 
småbarnsfamilier og de minste barna. I undersøkelsen er det derfor stilt 
direkte spørsmål, til alle som deltok, om grep for bedre tilrettelegging 
for de gruppene som det fremkom at ikke har oppfylt sine behov i dag. 

Har du innspill til hvordan man bedre kan 
tilrettelegge for andre brukergrupper (enn 
småbarnsfamilier og de minste barna) på 
Løren?
 - for større barn og ungdom
 - for voksne uten barn
 - for eldre
Spørsmålet er stilt til alle respondenter i undersøkelsen. Besvarelsene 
kommer derfor fra respondenter med ulik alder/livssituasjon. Det var 
frivillig å svare og man kunne velge å svare på et eller flere av punktene. 

Øverst på listen over innspill til bedre tilrettelegging for større barn og unge 
kommer tilbud som ungdomsklubb, møteplasser, fritidstilbud. Innspillsord 
som aktivitetsområder, skatepark, basketball, fotballbane, ballbinge og 
klatring viser ønske om programmerte, aktive utearealer - forskjellig fra 
utearealene etterspurt til voksne og seniorer. Ingen under 20 år har svart på 
dette spørsmålet. 

Bokvalitet og bomiljø

Ungdomsklubb
ParkSkatepark

Kino

BallspillKlatring

Bibliotek
Kafeer

Bowling

Badeland
Svømmehall

Sykkelløype Utescene

Makerspace

Fritidstilbud

Aktivitetsområder

Parkour

Møteplasser

Grøntområder
Basketball

Ballbinge

Idrettsanlegg
Idrettstilbud

Bordtennis

Fotballbane

Aktivitetshus

Treningsapparater

Lokaleforspillbrettspillgaming

Uteområder

Størreleiligheter
Ungdomsskole

Store 
grøntområder

Større
uteområder

Idrettshall

Kulturtilbud

Flerbrukshall

Tuftepark Lekeplass for større barn

Volleyballbane
Grønne lunger

Uteplass for uorganisert aktiviter

”Barn/ungdom som bor i leilighet har få uteområder de 
kan være på. Blir til at de av og til henger rundt i gatene 
og ved stasjonen. Hadde vært bra for dem med flere 
aktivitetsområder og samlingspunkt.” 
- Kvinne 20-29

Av innspillene fremkommer et generelt ønske om parker og uterom, 
men ulike ønsker og behov knyttet til programmering og opplevelse 
av disse beroende på målgruppenes forskjellige aldersgrupper/
livssituasjoner. 

• Barn og unge ønsker i større grad aktiviteter. 
• Voksne uten barn ønsker gjerne parker og oppholdssoner i rolige 

omgivelser, ikke knyttet opp til lekearealer for barn.
• Seniorene ønsker rolige parkområder med benker. Blomster 

og trær, gjerne noe dyrking, lett fremkommelighet og god 
tilrettelegging for tur.

”

Innspill til bedre tilrettelegging for større barn og 
ungdom: (175 svarte)

Ordsky basert på innkomne innspill. Ordenes størrelse 
gjenspeiler hvor mange ganger de er gjengitt.
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Innspill til bedre tilrettelegging for voksne uten barn: 
(202 svarte)

Blant tiltakene foreslått for voksne uten barn, ser man en tydelig forskjell 
fra de andre gruppene. Her er større fokus på, og ønske om innendørs 
kommersielle møteplasser; som pub, kaféer, restauranter og butikker. 
Innspillene viser også etterspørsel av forskjellige tilbud knyttet til trening, 
både kommersielle tilbud og tilrettelegging for trening og fysisk aktivitet 
ute i grøntområder.

Innspill til bedre tilrettelegging for eldre: 
(128 svarte)

For bedre tilrettelegging for seniorer er det størst fokus på tiltak som sikrer 
fysisk fremkommelighet ute og inne, men også ønske om møteplasser og 
kommersielle tilbud. Det er ønskelig med programmering av parker og 
uterom med roligere grønne aktiviteter som dyrking, og områder godt 
tilrettelagt for å gå tur. Kun syv seniorer (+60) svarte på spørsmålet. 

Restauranter
ParkKino

Bibliotek

Kafeer Bowling

Svømmehall

Rekkehus

Aktivitetstilbud

Shopping

Butikker
Biljard

Fritidstilbud

Møteplasser

Grøntområder
Treningsapparater

Uteområder

Kulturtilbud

Tuftepark

Aktivitetsområde

Grønne lunger

Pub
Treningssenter

Større grøntområder
Parker uten lekeplass

SittegrupperHundelufting område Benker

Utested Sportspub

Nisjebutikker

Støyskjerming

Vinmonopol

Uteservering
Kollektivtilbud

Grillområde

Bedre servicetilbud

Parsellhager

Gastropub

Klesbutikker

Utendørs treningspark

Dart

Shuffleboard

Dyrking

Grillområder

Fellesarealer

Fine uteområder

Spill

Sykkelveier

Spa
Joggeløype

Lunsjsted

ParkKino Bibliotek
Kafeer

Svømmehall
Møteplasser

Grøntområder

Kulturtilbud

Grønne lunger

Pub
Benker

Støyskjerming

Parsellhager
Dyrking

Belysning

Lett 
fremkommelighet

Sitteplasser

Store grøntområder

Seniorsenter

Rolig park

Møteplasser for alle

Trær

Seniorkafé

Møteplasser for seniorer

Turmuligheter

Seniortrening

Aktiviteter

Trygt Parker med benker

Heis

Senioraktiviteter

Samlingslokaler

Luft

Seniorboliger

Formiddagskaffe

Flere tilbud for eldre

Kunst og håndtverk

...”Fortetting av Oslo er jeg med på, men husk 
at vi må ha igjen noen uutbygde, åpne plasser 
innimellom! Dette er ikke bare til beste for 
eldre, men for alle aldersgrupper! Peer Gynt-
parken er fin, men den brukes oftest av barn 
og unge. Vi trenger virkelig en rolig park i 
området..” - Kvinne 60-69

”Flere tilbud på gateplan; en god gammeldags pub, 
bredere utvalg av butikker/handel; nisjebutikker, 
klesbutikker (noe som IKKE er pizza- eller takeaway-
sjapper eller megler), uteservering, møtested med 
blandet funksjon; kafé og platebutikk, pub og spill-
aktiviteter, ”drikk og strikk” etc.” - Kvinne 20-29

” ”
Ordsky basert på innkomne innspill. Ordenes størrelse gjenspeiler hvor mange ganger de er gjengitt.Ordsky basert på innkomne innspill. Ordenes størrelse gjenspeiler hvor mange ganger de er gjengitt.
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”
Hvilke fysiske kvaliteter synes du bør innarbeides i fremtidig bebyggelse på Løren?

«Mer farger, 
spennende arkitektur. 
Alt som bygges på 
Løren nå er så grått 
og kjedelig.»
- Kvinne 30-39

«Bruk 
Oslopaletten.» 
- Mann 30-39

«Kunst, nye former, masse farger, kombinasjon av flere materialer, 
lekenhet, spennende belysning og attraktive utearealer som skaper

et inviterende og levende uterom uansett årstid.» - Kvinne 30-39

«Fasader og overflater av 
naturlige materialer er å 
foretrekke. Minst mulig 
”stål, glass og betong”.» 
- Mann 50-59

Samstemmig
/Nøkternt

Naturlig
/Dempet

Arkitektonisk uttrykk

Fargebruk

Nytt
/Utfordrende

Fargerikt

6,3

5,7

” ”

”

«Farger skaper støy.» 
- Kvinne 20-29”

Det er bygget mye på Løren de senere årene, innenfor samme tidsperiode.
Utforming av bygg og uterom; formspråk, materiale- og fargebruk påvirker 
hvordan vi opplever stedene og omgivelsene vi ferdes i.
I undersøkelsen er det derfor stilt spørsmål til preferanser for utforming, 
utover diskusjon om volum.

Om spørsmålsstillingen: 
Her kunne respondentene basert på sine preferanser plassere markørene 
en skala fra 0 til 10, med ulike adjektiv i hver ende av skalaen, som vist over. 
Markørene her viser gjennomsnittet for de som har svart. Spørsmålet ga 
også mulighet til å komme med andre kommentarer. Punktene i den grønne 
boksen viser hva som gikk igjen blant kommentarene.

• Mer spennende arkitektur og større variasjon. 
• Natur som del av arkitekturen. 
• Naturmaterialer og tre. Holdbarhet.
• Mer farger, men ikke for mye, sterke farger.
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”

«Mer grønt og mindre betong. Gjerne 
dekke til store veggflater og aluminiums-
gjerder med klatreplanter. Mer hyggelig 
belysning på kveldstid ala opplyste trær 
ved Peppes Pizza på vinterstid. Små 
dammer/bekker endrer også hele 
inntrykket av et område.» 
- Mann 30-39

«Så mye grønt som 
mulig, altså trær, busker, 
gress o.l.» 
- Kvinne 30-39

«Rom, natur, møte-
plasser, luft, mulighet 
for sol store deler av dagen.» - 
Kvinne 30-39

«Bruke gode materialer som går i ett med 
naturen og som er av kvalitet og som kan 
vare gjennom tiår. Ikke masse fargerike 
plastikk-greier.» - Kvinne 20-29

«Vi trenger farger. På vinteren 
er Løren en symfoni i grått.» 
- Mann 30-39

Hvilke kvaliteter synes du bør innarbeides i fremtidige uterom på Løren?

Grønt
/Naturlig

Naturlig

Identitet

Fargebruk

Urbant

Fargerikt

3,3

5,1

”
”

”

”

• Store, åpne inviterende uterom.
• Tilrettelagt for alle aldersgrupper.
• Grønt! Flere trær - generelt på Løren.
• Innspill av vann.
• Fargerikt.

Om spørsmålsstillingen: 
Her kunne respondentene basert på sine preferanser plassere markørene 
en skala fra 0 til 10, med ulike adjektiv i hver ende av skalaen, som vist over. 
Markørene her viser gjennomsnittet for de som har svart. Spørsmålet ga 
også mulighet til å komme med andre kommentarer. Punktene i den grønne 
boksen viser hva som gikk igjen blant kommentarene.
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Her ble stilt et supplerende spørsmål, hvor folk kunne komme med 
andre ideer eller kommentarer. Flere har nevnt treningssenter, gjerne et 
billigere alternativ. Barnehage. Bibiotek er ønsket, gjerne i kombinasjon 
med andre tilbud og som en møteplass. Butikker. Tilbud til ungdom, 
House of Nerds nevnes spesifikt (har gått konkurs under korona).

Det er ikke er ønskelig med tilbud 
som skaper støy og følgelig kan 
være til sjenanse for beboerne. 

460 respondenter svarte på spørsmålet, 1570 klikk. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Felleskjøkken/stue for beboerne

Nabolagskontor

Kiosk

Selskapslokale, utleie

Take-away

 Øvingslokaler - musikk, dans

Sykkelverksted

Møtested for ungdom

Pub

Bakeri

Kafé

Hva mener du det bør tilrettelegges for i lokalet i førsteetasje? (Det er 
mulig å huke av flere).

Hva mener du det bør tilrettelegges for i 
lokalet i førsteetasje? (Flervalg mulig)

Grafen viser at flest har huket av for ønske 
om kommersielle tilbud; kafé, bakeri,  pub.

Deretter følger møtested for ungdom, 
sykkelverksted og øvingslokaler. 

Bibliotek

TreningssenterHouse of Nerds

Butikk, pop-up butikker, 
nisjebutikker, klesbutikker”

””
”

Ønsker ikke flere Take-away 
steder, det er nok pizza- og 
kebabsteder i området i dag. 

Barnehage”
Når man leser resultatene må man ta høyde for at barn og ungdom ikke 
har deltatt i spørreundersøkelsen. Oversikt over respondenter viser også 
at eldre er underrepresentert, resultatene gjenspeiler således i hovedsak 
aldersgruppen 20-49 år. 

En sammenstilling av innkomne data viser en liten tendens til at menn er 
mer opptatt av pub enn kvinner og en tendens til at jo eldre en er desto 
mer opptatt er en av møtesteder for ungdom. Ellers er det små forskjeller 
når man sammenstiller besvarelsene mellom kjønn og aldersgrupper.

Det planlegges for etablering av lokale ut mot Lørenvangen, samt åpne 
fasader knyttet til de nye boligene. Her er stilt spørsmål til hva respodenten 
opplever at det er behov for i nabolaget og nærområdet.

Har du andre ideer? 
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”0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Gå Sykkel,
sparkesykkel -

privat

Bysykkel, el-
sparkesykkel -
delingstjeneste

Buss T-bane Bil Bildeling

Hva er din foretrukne mobilitetsform? i dag/for fremtiden

i dag i fremtiden

Mobilitet

«Løren ligger jo ”nærme” marka (2,5km), men 
vi trenger flere muligheter til å komme oss UT 
til marka. Det å kunne leie en sykkel og sette 
den fra på markagrensen vil gjøre naturen mye 
mer tilgjengelig. Vi har heller ingen muligheter 
å ta en buss rett til marka. Bildeling er også 
høyt på lista.» 
- Annet/ønsker ikke å oppgi kjønn, 20-29 år

Hva er din foretrukne mobilitetsform? 
i dag/for fremtiden

Flere respondenter har kommentert at deres mobilitet er påvirket og/eller 
endret  av corona-situasjonen. Flere oppgir at de går mer og bruker mer 
bil og mindre kollektivt nå, pga corona.

Det er mye fokus på sykkel, herunder både ønske om bedre dekning for 
delesykler og bedre tilrettelegging for sykkel. 
Flere kommenterer ønske om bedre kollektivdekning og flere/hyppigere 
avganger. Bedre tilknytning med offentlig transport til Grunerløkka og 
sentrum og til marka. 

i dag, 455 stemmer

i fremtiden, 281 stemmer

Ønske om bedre koblinger og 
sammenhengende nettverk for 
bløte trafikanter. 



Digital spørreundersøkelse Lørenvangen 25

19

Innspill til området rundt eiendommen
- Den grønne ringen

Har du innspill til utforming eller kvaliteter som er viktige 
å ivareta i grøntstrukturen som planlegges rundt 
prosjektområdet?

Om spørsmålsstillingen: 
Undersøkelsen ga mulighet til å komme med innspill til midlertidige 
og permanente tiltak for Den grønne ringen og stedfeste disse på 
illustrasjonen vist på forrige side. Snakkeboblene viser et bredt spekter 
av innspillene.

På de neste sidene er innspillene sett i sammenheng med besvarelser  
på spørsmål om andre innspill til Den grønne ringen og andre forhold i 
nærområdet.

Lørenvangen 25 grenser opp til Den grønne ringen.

Digital spørreundersøkelse Lørenvangen 25

Fakta om ”Den grønne ringen” i Hovinbyen
Den grønne ringen skal bli et sammenhengende perlekjede med 
grøntområder, parker, gang- og sykkelveier i Hovinbyen, som er det 
store, nye byområdet rundt Økern. For at Den grønne ringen skal bli 
synlig på Løren i løpet av kort tid, er det lagt opp til en midlertidig trasé i 
Lørenvangen. 

I nærheten av prosjektet planlegges Løren Aktivitetspark med flerbrukshall 
med fokus på ungdom, og Pensjonsparken, som skal tilby rekreasjon og 
lek. Selv om disse parkene ligger utenfor eiendommen vår, vil vi gjerne ha 
innspill til hva disse parkene bør kunne tilby av aktiviteter og innhold.

Oversiktsbilde fra ”Strategisk plan for Hovinbyen”, Plan- og bygningsetaten



Digital spørreundersøkelse Lørenvangen 25

20

”
Flere og større grøntarealer som er godt 
egnet for opphold
Mange er opptatt av å få større og/eller flere åpne og inviterende 
grøntarealer og parker, med luft mellom bygninger og gode solforhold. Det 
er behov for benker og bord eller plen, der sol, kunst og belysning gjør det 
attraktivt for opphold. Det pekes på høyt press på parkene i området, og 
noen mener man nå må prioritere parker framfor mer boliger. Mange ønsker 
seg et større rekreasjonsområde i nærheten, og peker på avstanden til Valle 
Hovin for barn. 

Vegetasjon - variert, naturlig, spiselig, 
vertikalt og mange store trær
Veldig mange ønsker flere trær, gjerne store trær og alleer, i tillegg til 
mer variert vegetasjon med blomster og spiselige planter - i tråd med 
konsept i naboprosjekter. Det er ønske om et naturlig grøntområde som 
ikke trenger å være strigla. Flere etterspør vertikal vegetasjon, som henge- 
og klatreplanter på fasader, sett i sammenheng med grå og harde flater i 
området i dag. Lørenveien er pekt på spesielt. 

«Det bygges høyt og mye på Hasle og Løren, og 
det er ALTFOR få grøntområder/parker innen kort 
avstand. Det er grønt og pent mellom blokkene 
mange steder - hvilket er flott - men barn kan ikke 
spille ball osv. mellom blokkene. Flere grøntområder 
hadde vært velkomment! Det er et stykke å gå for 
å komme til Hovinparken - og definitivt for langt for 
barn å gå på egenhånd.» - Kvinne 40-49

«Sørge for store grøntarealer med planter og 
trær. Mange flytter til Løren fordi de er lei av den 
ekstremt tette bebyggelsen nede i byen»
- Mann 20-29

«Mye variert bruk av vegetasjon og mye 
mer bruk av elementer av vann.» 
- Mann 30-39

«Plasser for å sitte ute»
- Mann 50-59

”

”

”

Digital spørreundersøkelse Lørenvangen 25
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Mange innspill til aktiviteter, men spesielt 
viktig for ungdom
Mange er opptatt av å sikre at man får på plass tilstrekkelig med 
aktivitetsmuligheter for ungdom, som er alt for dårlig i dag. Andre er 
opptatt av at boligene rundt må skjermes mot støy fra aktiviteten.

Andre aktiviteter som er nevnt: 
Tennis (nevnt av flere, gjerne gratis), squash, bordtennis, hinderløype 
sykkel, volleyball, minigolf, stolpejakt. Flere ønsker friidrett/idrettsbane 
i området. Klatresenter, fotballbane, padelbane, «aktiviteter som gjør at 
området blir et sted å være». Det er pekt på behov for møteplasser 
mellom ulike aldersgrupper, med f.eks. utesjakk. Verksted. Svømmehall/
badeland.

«Den grønne ringen hadde hatt godt av en 
god løpesti som ikke er asfalt.»
- Annet/ønsker ikke å oppgi kjønn, 20-29

«Flere Tufteparker. Billig trening for alle.»
- Mann 30-39

Ønsker tilrettelagt for utetrening og 
sammenhengende løperunde
Det er ønsket fasiliteter for utetrening, gjerne med en større tuftepark, 
og flere kommenterer at de ønsker et rimeligere alternativ til dyre 
treningssentre i området. Mange etterspør også tilrettelegging for løping
- på godt, tilpasset underlag og med få hindringer, rundt hele Ringen.

Innspill om fysisk aktivitet og Løren aktivitetspark

Pensjonsparken kan fylle en annen rolle
Her er det ønske om å tilrettelegge for ”hangouts” for voksne uten barn, 
og det er foreslått foodtrucks som et midlertidig tiltak. Andre foreslår amfi 
med mulighet for popup-konserter og andre lokale arrangementer. Noen 
mener at Pensjonsparken blir for liten, og at man bør holde god avstand til 
bebyggelsen.

Innspill til Pensjonsparken

«(...)Tar vi ikke vare på muligheten nå vil vi om noen 
år få problemer med gjenger og bråk fordi det ikke 
satses nok på å legge til rette for ungdommen.» - 
Mann 40-49

”

”

«Lag miniamfi/scene for å kunne ha 
utekonsert og andre ”grendearrangement”»
- Mann 50-59

Digital spørreundersøkelse Lørenvangen 25
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Behov for å prioritere de myke trafikantene 
og tiltak mot råkjøring
Det framkommer at det er mye råkjøring i området, og behov for 
fartsreduserende tiltak. Flere er bekymret for økt trafikk, og mener 
at bilen bør få en mindre rolle på overflaten. Det er kommet inn 
forslag om å gjøre Lørenvangen grønnere, enveiskjørt og med allé og 
torgområde. (Samtidig ytrer mange ønske om mer gjesteparkering.) 
Det pekes spesielt på god tilgjengelighet for de med barnevogn. 
Mange ønsker tilrettelegging for sykkel og terrengsykkel, mens andre 
påpeker å være obs på forholdet til de gående.

Bekymring for at intensjonene om Den 
grønne ringen ikke følges opp
Mange er opptatt av at Den grønne ringen må få tilstrekkelig bredde 
og at den må henge godt sammen. Flere frykter at ringen ikke følger 
opp intensjonene, og kommer på plass for sent. 

«Ha fokus på sykkelveier og gå veier slik at det er lett 
å komme seg på butikken og besøke naboer. Må ha 
mange sykkelstativer både inne og ute.»
- Mann, 30-39

«Den grønne ringen virker ikke helt i hht. 
intensjonen (...)” - Mann, 40-49

«Det er viktig med gode plasser folk kan møtes utendørs. 
Både barn, ungdom, voksne med og uten barn og de 
eldre. At det legges til rette for slike møter med alt det 
innebærer. Kanskje et sted for utendørs sjakk? En god lun 
sone for de mer voksne og en invitasjon til variert fysisk 
utfoldelse for barna og ungdommen» - Kvinne, 40-49

«Ønsker tursti lett tilgjengelig med barnevogn.»
- Kvinne, 20-29

«Jeg vet ikke hva den grønne ringen er»
- Kvinne, 30-39”

”

”
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Andre innspill til Den grønne ringen
• Flere etterspør innslag av vann i ulike former, med Hovinbekken 

som eksempel. 
• Det etterlyser lufteplass for hund, gjerne en inngjerdet hundepark.
• Noen er opptatt av forbindelse opp til marka.
• Enkelte påpeker at broa over Dag Hammarskjolds gatebør 

rehabilitere eller utvides.
• Bedre søppelhåndtering og toalettfasiliteter er nevnt.
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N 

Sikre veitrafikken og 
sette opp farshumper 
(mange som bruyter 

fartsgrensen her)

Gratis tennisbaner, 
squash, bordtennis, 
hinderløype sykkel, 

treningspark

Fontene eller andre 
elementer av vann

Et lite konsertsted? 
Pop up konserter?

Vann-elementer

Offentlige 
benker for unge 

og gamle

Større tuftepark

Volleyball nett 
og utegym

Minigolf

God belysning

Inng jerdet 
hundegård

Romslig grøntom-
råde, park

Savner en tennis-
bane i nærheten

Beplantning. 
Veien er trist. Løpesti som ikke 

er asfalt

Offentlige benker 
for eldre å sitte på, 
samt beplantning 

av trær

Jeg vil gjerne
 ha benker med gode solfor-
hold. At det er mulig å sette 
seg ned et sted som ikke er 

kommersielt. Det er da viktig å 
peke ut de områdene som 

har best solforhold.

Da sykkelveien
kommer til å gå tett på 

boligene er det viktig at det 
gjøres på en måte som gjør 
at det er trygt for barn som 

bor på boligområdet. 
En del sykler kommer

veldig fort.

I krysningen bedrift
 og nabolag. Tilrettelegge 
for hangouts uten barn. 

Tilrettelegge for å kunne ta 
en kaffe, sitteplasser 

tilrettelagt for å lese en 
bok, nyte solen etc.

Innslag av vann
 mangler på Løren. Vanns-

peil, etc. hadde vært en 
god kontrast til det grønne. 
Alternativt en fontene rett 

på bakken, som kunne 
brukes til urban bading om 

sommeren.

Beplantet med
 flere trer slik at gangstien 
føles litt mer skjermet fra 

ballspill og aktiviteter. 
Trengs generelt mer trær 

og grønt i området

Enveiskjøring, allé, 
og et stort, grønt 

park-/torgområde i 
Lørenvangen

Mer farger på 
byggene er det grå 
og beige som er nå. 
Planter som vokser 

opp langs vegg
Elbilparkering 
Lørenvangen

Utendørs tren-
ingsapparater

Sykkelparkering 
med lading for 

elsykkel
Stor og fin plen
så man kan å 

bruke parken til 
piknikk o.l.

Sitteplasser 
MED bord

Mer beplanting 
av trær og 

annet grønt

Utvid bro i bredden
 slik som broene for dyr over 

motorveier og ha trær og 
grønt langsmed hele den 

grønne ringen

Overgangsfelt

Sted for ungdom

Trær

Park

Mer fartshumper

Sykkelvei til marka

Miniamfi Sykkelstativ

Dersom det legges
 til rette for utendørs aktivi-
teter; støreduserende tiltak 

mot blokker som ligger vegg 
i vegg med parken.

ikke bygg for høyt. 
Det blir ikke hyggelig 

langs ringen da

Denne er for smal.
Ringen bør være tjukkere og 
grønnere med mer trær og 

mer luft. Det blir for tett 
mellom bygningene.

Minst mulig hindringer - slik at 
den grønne ringen kan bli en 

løprunde i fremtiden.

Løpebane (gjerne med 
tartandekke) i grønne 

omgivelser (for eksempel 
en allé med trær)

PENSJONS-
PARKEN

Løren 
Aktivitetspark

Pensjonsparken 
(del av den grønne ringen)

Forklaring

Løren Aktivitetspark og flerbrukshall
(del av den grønne ringen)

Prosjektområde, Lørenvangen 25

Endelig trasé
for den grønne ringen

Midlertidig trasé
for den grønne ringen

Illustrasjonen viser innkomne forslag til 
permanente tiltak, og plassering i området 
rundt prosjektområdet.
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Bekymring for høyder og tetthet
Mange er opptatt av at det ikke må bygges for høyt og tett på Løren. 
Det er spesifikt pekt på behov for lavere høyder mot Den grønne ringen, 
alleen og barnehagen, samt. bevissthet om forholdet til rekkehusområdet. 
Lørenveien trekkes fram som negativt eksempel. Flere mener det er mørkt 
på gateplan, og at man ikke må bygge tett til veien. Det er ønske om å holde 
det bebyggelsen åpen for gjennomgang og unngå at det oppleves som mur 
mot gatene. Mange er opptatt av luft og avstand mellom bygg – det pekes 
på innsyn til naboer og begrenset utsikt og utsyn i området. Flere uttrykker 
behov for sol i utearealer, og er bekymra for dårlige solforhold vår høst og 
vinter.

Mer grønt, naturlig og luftig - og bærekraft
Mange kommenterer behov for flere og større grøntområder og parker i 
området, og det pekes på at det er for lite grønt og for mye grått i området 
i dag. De fleste peker på at det bør være mer/flere grøntarealer og parker 
generelt, men det er også flere innspill om behov for én større park. Én har 
kommentert at man bør innlemme prosjektets uteområder med Den grønne 
ringen. Det etterlyses naturlige omgivelser og store trær. Luft, inviterende, 
mykt, attraktivt, trivsel og helse er stikkord som går igjen. Det er ønske 
om sted å oppholde seg og mulighet for utfoldelse for ulike aldersgrupper. 
Behov for lekeplasser er også nevnt, men også ønske om steder uten 
barnestøy.

Enkelte har kommentert fokus på miljø og bærekraft, og bruk av solceller og 
fokus på klimagassutslipp i anleggsfasen.

Digital spørreundersøkelse Lørenvangen 25

”Helt til slutt, har du andre kommentarer eller innspill?”

Flere store, rimelige og varierte boliger
Det er kommet flere innspill omkring leilighetstørrelser. Mange etterlyser 
store og gode leiligheter, spesielt for at familier skal kunne bli boende i 
området når de får flere/større barn. Innspill med ønske om kvalitet, lyse og 
gjennomgående leiligheter. Ønske om rekkehus med hageflekk er nevnt. 
Flere har kommentert at det er behov for rimelige leiligheter, én mener man 
bør legge press på myndigheter for å kunne bygge mindre leiligheter. Det 
har kommet innspill om fellesrom som kan leies, andre uttrykker ønske om å 
dele helt eller delvis kjøkken og stue i boligen sin. Enkelte har fokusert mer 
på  gode praktiske løsninger, som søppelhåndtering.

Mer variert arkitektur med farger og grønt
Det er kommet flere innspill om at det ønskes farger, både mer og nye 
farger, flere ønsker bruk av naturlige farger og grønne vegger og tak. 
Det kommenteres at det er for mye grått (og beige) på Løren nå. Det 
er kommentert at det ønskes arkitektur med variasjon, som kan øke 
attraktiviteten og som man kan være stolt av. Mange ønsker om noe 
mer spennende og annet, med andre materialer og fokus på kvalitet. 
Én har kommentert spesifikt at man ikke bør videreføre arkitekturen i 
Gartnerkvartalet, men mer farger og spennende arkitektur. En annen er 
fornøyd med Gartnerkvartalet og mener prosjektet i Lørenvangen 25 bør 
være en naturlig del av det. Det er kommet innspill om at det er ønskelig å 
bygge mer som i Krydderhagen, og området rundt Vinslottet trekkes frem 
som godt samspill mellom blokker og uteområder.

«Tenk variasjon i arkitekturen hvor ikke alt er likt 
i form, høyde og utseende.» - Kvinne 30-39 ”«Jeg bor i Gartnerløkka og setter stor pris på det flotte 

uterommet. Ikke bygg for høyt og tett på løren. La det bli et 
sted folk kan bo hele livet. Bygg flere store leiligheter - familier 
trenger minst 3 soverom, to bad og to oppholdsrom / helst til en 
overkommelig pris. Vi er mange som nå bor i 85 m2 leiligheter, 
men som trenger bedre plass. Ingen har lyst til å flytte fra løren, 
men det finnes knapt noen alternativer for oss.» - Kvinne 40-49
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Bedre kollektiv -og sykkeltilrettelegging - 
bekymring for økt biltrafikk og råkjøring
Det er kommet innspill om bedre kollektivtilgjengelighet generelt, og 
flere er opptatt av bedre busstilbud mot sentrum. Innspill om gode le-
skur på holdeplass. Flere kommenterer nødvendigheten av og ønske om 
gode sykkelveier til og fra området. Det meldes om frykt for økt trafikk i 
Lørenvangen, med enveiskjøring i Lørenveien og bil til og fra Økern Portal 
og hotellet. Andre mener området bør planlegges med tanke på at man vil 
fortsette å ha bil, og flere påpeker at det må være tilstrekkelig parkering for 
beboerne, men også spesielt behov for flere plasser for gjester. En påpeker 
at det heller bør være parkeringshus enn gateparkering. Ønske om mer 
elbil-lading og parkering. Flere påpeker problem med råkjøring og behov for 
fartsreduserende tiltak.

”Helt til slutt, har du andre kommentarer eller innspill?”

Bekymring om manglende tilbud for unge.
Det er bekymringer for at det er ungdomsgjenger i området som ikke 
har noe å finne på. Noe må gjøres for å unngå at området ikke får flere 
problemer i tiden framover på grunn av manglende ungdomstilbud. Flere 
innspill fokuserer på å få i stand tilbud/steder for ungdom. Fritidsklubb, 
skatebowl, minigolf, bordtennisbord, steder å møtes, lage musikk, låne 
symaskiner, reparere sykler er forslag til aktiviteter. Det kommer fram at folk 
med små barn vurderer å flytte fra området når barna blir eldre, men dette 
kan også ses i sammenheng med mangel på større boliger i området.

Fornøyde med å medvirke, gjerne også mer
Mange kommenterer at de er fornøyd med og takknemlige for å få 
muligheten til å komme med innspill, spesielt hvis innspillene blir lyttet 
til. Et forslag er å ha et «nabolagskontor»/infopunkt med informasjon og 
mulighet for å komme med innspill i området. Det er ønske om å komme 
med innspill videre framover, eksempelvis om den konkrete utformingen av 
planløsning/leiligheter.

Folk har lave forventninger til at utvikling/
tilbud blir som ”lovet”
Det er meldt om skuffelse over at mye av det som har vært «lovet» de siste 
årene ikke har blitt noe av. (Badeland, Økernsenteret). Beboere føler at de 
har blitt holdt for narr, og at det bygges for høyt og tett på Løren til at man 
kan snakke om en «grønn» ring. 

Etterlyser barnehager, trening og handel
Mange peker på barnehagebehov i området, at det er vanskelig å få 
barnehageplass (man må kjøre til andre områder) og at det bør bygges en 
barnehage på tomta, som noen mener kan være i 1 etg ut mot Lørenvangen. 
Noen er generelt opptatt av å sørge for tilbud som barnehage, skole, 
fritidsaktiviteter ved boligutbygging, og peker på opplevd sprengt tilbud 
på idrettsanlegg i nærheten. Det pekes også på behov for ungdomsskole, 
og flere nevner badeanlegg/svømmehall. Andre etterspurte tilbud som går 
igjen er treningsenter (rimelig/bedre enn det som er), vinmonopol og ellers 
bredere utvalg av butikker, shopping og næring. Også innendørs aktivitet 
og tilbud for flere enn familier er nevnt.

«Bygg hus med grunnmur. Og lag gode 
fellesarealer både ute og inne. Fellesrom 
som kan leies av alle område til bursdager, 
konfirmasjoner etc. ikke glem ungdommene, 
veldig mye er tilrettelagt for små barn i område, 
men de vokser seg store fort. De trenger steder 
å møtes, lage musikk, låne symaskiner, reparere 
sykler etc.» - Kvinne 50 - 59
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Her er det vi anser som de 10 mest sentrale funnene avdekket av 
medvirkningen på Løren, etter en faglig gjennomgang og vurdering av 
resultatene sett under ett:

Samlet oppsamling digital undersøkelse

1. Det er behov for tilbud som supplerer det eksisterende, gjerne møtesteder 
for lokalbefolkningen med lav terskel for bruk

2. Med god tilrettelegging vil flere gjerne sykle mer på Løren, mens de 
fleste ønsker at bilen bør få en mindre dominerende rolle.

3. Mange mener at det er for høy og tett bebyggelse på Løren, og er opptatt 
av å sikre tilstrekkelig sol og luft mellom byggene.

4. Mange er lei grå og beige bebyggelse, og ønsker at ny bebyggelse må 
tilføre noe mer spennende til området.

5. Det er bekymring for at det ikke sikres tilstrekkelig og brukbart grøntareal 
med den tette utbyggingen i området

6. Det er behov for tilbud for ungdom, og forhåpninger om tilrettelagte 
aktiviteter på Løren aktivitetspark

7. Folk er tilfreds med å kunne medvirke, og vil gjerne kunne påvirke 
konkrete løsninger som utforming av leiligheter.

8. Det er lave forventninger til framtidig utvikling i området fordi utviklingen 
til nå ikke alltid har stått til forventningene.

9. Det er ønske om mer enn boliger, med en større variasjon i tilbud og 
sikring av offentlige funksjoner og idrettsarenaer.

10. Det er ønsker om tilrettelegging for mer aktiv bruk av offentlige rom, og 
innspill om alt fra benker til løpebane og popup-konserter.
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Supplerende undersøkelser
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I medvirkningen har det kommet mange innspill til arkitektur og utforming, 
og kritiske stemmer på gaterommene på Løren.

Som et supplement til den digitale undersøkelsen er det gjennomført en 
faglig registrering av de indre gårdrommene og gatene i nærområdet til 
Lørenvangen 25

Hensikten med dette var å kunne se resultatene fra undersøkelsen i 
sammenheng med en mer objektiv registrering av omgivelsene i området i 
dag, og sammenligne funn i medvirkningen med faglige observasjoner. 

Som grunnlag har vi brukt LIMOK-analysen, som bygger på forholdet 
mellom det skapte miljø og oppførsel, og illustrerer hvordan urbane 
design-kvaliteter forholder seg i dette forholdet. Begrepet LIMOK bygger 
på analysemetodikken utviklet av Otto Clemente and Reid Ewing ved 
University of Maryland (2013) om fem grunnkvaliteter for byromsopplevelse:
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Oppsummering av LIMOK-registreringen

Gårdsrommene er nedskalert, hyggelige, fargerike og har aktiviteter. 
Gjennom gårdrommene går det stier for myke trafikanter som binder de 
sammen internt, men disse henger ikke godt sammen med gatene og 
byrommene rundt kvartalene. Gårdrommene fungerer og er interessante, 
men alle gårdsrommene er veldig like og sammen skapes det et monotomt 
uttrykk.

Gatene føles lange og har lange siktlinjer. Skalaen er stor, spesielt i 
Lørenveien. Lørenveien er samtidig den veien der det er kafeer på hjørner 
og som enkelte steder har byliv og en fornemmelse av byrom, men generelt 
for stor skala.

Gatene blir baksidene og gårdsrommene blir ”private forsider”. 
Gatene framstår som kjedelige, ubearbeidete med lange siktelinjer. 
Gårdsrommene fremstår som bearbeidet, nedskalert, med gode 
materialiteter og soneinddelte aktiviteter. Og mellom gatenettet og 
gårdsrommene er forbindelsene utydelige og gårdsrommene får en privat 
karakter (hvilket ikke bare er negativt, men det er et faktum).
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Lesbarhet (Imageability)
Stedets egenart og kvaliteter som gjør at det er tydelig, gjenkennelig og minneverdig. 
(Parker, møteplasser, landskaplige kvaliteter, typologisk variasjon, uteserveringer, andre 
forgjengere).

Innramming (Enclosure)
Hvor klart en gate eller andre byrom er definert av bygninger og andre elementer. Folk 
foretrekker godt definerte rom med en grad inramming. (Innramming med fasader, kortere 
siktelinjer, begrenset utsyn mot himmel)

Menneskelig skala (Human Scale)
Dimensjonering av byrom, bygg og elementer i gatebildet som er tilpasset mennesker. 
(Vinduer med innsyn i gateplan, lavere bebyggelse, beplantning, gatemøblering).

Oversiktlighet (Transparency)
Grad av hvor mye av både rom og aktivitet som er synlig fra et sted. (Vinduer med innsyn på 
gatenivå, proporsjoner av fasader, aktiv bruk av bygg og plasser).

Kompleksitet (Complexity)
Mangfoldighet i det fysiske miljøet (bygninger, arkitektoniske kvaliteter, gatemøblering, byliv, 
fargebruk, kunst, uteservering, andre mennesker).

Faglig registrering i området (LIMOK)

Anbefalingene som kommer til slutt i rapporten er i hovedsak basert på 
innspillene i den digitale undersøkelsen, men sjekket opp mot denne faglige 
registreringen.

Generelt er området planlagt for barnefamilier. Det ses på utformningen av 
karreene og gårdrommene. Det er synlige innslag av andre grupperinger,  
som for eksempel de som jobber i området og ungdommer som går fra 
skolen til T-banen, men det blir ikke observert at ungommerne benytter 
seg av tilbud eller aktiviteter i byens rom. Her ligger det et potensiale - for 
ungdommen er tilstede. Det oppleves generelt som at området er planlagt 
for en liten variasjon av innbyggere.
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Domino´s Pizza

Sanjay´s (indisk)

Meny

Løyrin 1891, restaurant
stengt pga Covid-19

Apotek 1

Frisør
Minigjenbruksstasjon

Nille

Kanon Bistro
selskapslokale

Peppes Pizza

UMai Sushi

Ka�ebrenneriet

Treningssenter

Blomsterpikene

Bunnpris

Brun og blid

Osloves pizza

Baker Hansen

Sara pizzeria

Hasle Linje Gastropub

W.B. Samson kafé

Wang Ung ungdomsskole

SPAR

KIWI

JYSK

Pipa kafé

Dyreklinikk

Alexandra Ritzi
kjolebutikk

Krogsveen
eiendomsmegler

Eie eiendomsmegler

Rema 1000
House of Nerds
konkurs pga Covid-19

DNB Eiendom

Løren Frukt & Grønt

Espira barnehage

Brødfabrikken
barnehage

Løren skole

Frydenberg skole

ØKERN SENTRUM
- Kommersielt tilbud
- Kino og kultur
- Park og bekkeåpning
- Mobilitetshub
- Mathall
- Badeanlegg?

ØKERN SENTRUM 
NABOLAGSTORG
- Ungdomsklubb
- Verksteder
- Nabolagskafe
- Øvningslokaler
- Barnehage
- Bekkepåpning

LØRENVEIEN
- Servering
- Dagligvare
- Trening
- Velvære
- Eiendomsmeglere

LØREN TORG
- Servering
- Lokalsenter

NY BRO

ØKERN SYD
- Hovinbekken
- Næring og bolig
- Strøksgate og torg

Kortere opplevd avstand

TORG I GRØNN RING

- Takhager
- Kafe tilbud
- Servering
- Næring

VINSLOTTET
- Uteliv
- Servering
- Shopping
- Kommersielt

ØKERN PORTAL

BY- OG INNOVASJONSSENTER

AKTIVITETSPARK
FLERBRUKSHALL

MIDLERTIDIG 
BAD

ØKERN TORG

LØRENVANGEN 25

Illustrasjonen viser en oversikt over hva som finnes i dag, og  hva som planlegges i nærområdet 
rundt prosjektområdet. De sorte boksene med påskrifter viser funksjonsmiksen som allerede 
finnes i området i dag. Disse tilbudene er i hovedsak sentrert i Lørenveien og Peter Møllers vei.
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Tilbudene i området er i dag i hovedsak sentrert i Lørenveien og Peter 
Møllers vei, som vist på illustrasjonen på forrige side.  
 
Lørenvangen kan ikke, og skal ikke, konkurrere med Lørenveien eller Peter 
Møllers vei som hovedgater for kommersielle aktiviteter, men det betyr ikke 
at det ikke bør tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner. Det er behov 
for et supplement som får en annen rolle – et sosialt og lavterskel møtested 
for nabolaget.  Vi ser et behov for mindre, multifunksjonelle møteplasser på 
Løren og i nabolaget - mulighet for å kjøpe en kaffe, låne en sykkel - et lokalt 
treffpunkt som også kan være et sted man kan føle et fellesskap om man 
kommer alene.

I undersøkelsen fremkommer et stort ønske om flere, større parkarealer 
og grøntområder. Overordnede og tilstøtende planer viser at det ikke 
planlegges større grøntområder på Løren, derfor blir det viktig at det 
grønne som planlegges, blir så grønt som mulig. Eksempler på dette kan 
være en lommepark, et gateforløp, en passasje etc.

Alt ligger til rette for å dyrke det grønne i dette prosjektet: beboerne i 
området etterlyser mer grønt, prosjektet ligger inntil Den grønne ringen og 
Oslo som by har store ambisjoner om et grønt skifte med fokus på biologisk 
mangfold og blågrønne kvaliteter i byutviklingen. 

Prosjektområdet grenser opp til Den grønne ringen og Pensjonsparken. 
Prosjektet skal bevare og forterke alléen av trær fra gamle Løren 
Gård. Det anbefales å fokusere på en grønn transit/passasje gjennom 
prosjektområdet, som en forbindelse mellom Den grønne ringen og 
Lørenvangen. Videre vurderes det at prosjektet og nabolaget vil være tjent 
med en form for en nabolagsfunksjon, en møteplass - som et supplement til 
allerede eksisterende og planlagte tilbud i området.

Lørenvangen 25 sin rolle og identitet i nærmiljøet:
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Anbefalinger
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Faglige anbefalinger

På de neste sidene følger LÉVAs faglige anbefalinger for hvordan det bør jobbes videre med å 
følge opp innspillene som har kommet inn, og et utvalg eksempler til inspirasjon. Det er lagt vekt 
på hva som kan gjøres innen for rammene i prosjektet, og som bør fokuseres på i utviklingen av 
Lørenvangen 25, der vi foreslår å satse spesielt på følgende målsetninger:

Vi anbefaler å tilføre mye grønt gjennom prosjektet - skap et frodig og sanselig pusterom 
med en følelse av natur i byen. Vær raus med den blågrønne verktøykassa - med 
vegetasjon og artsrikdom, trær, grønne vegger og vannelementer.

Vi anbefaler å jobbe med variasjon i arkitekturen - i fargebruk, materialvalg og volum-
virkning. Ta gjerne i bruk Oslopaletten, ta hensyn til solforhold og ikke vend ryggen til 
gata og Den grønne ringen.

Vi anbefaler å tilrettelegge for en møteplass for alle aldre i lokalet i første etasje - å bidra 
til å tilføre et mer variert tilbud på Løren. Skap et lavterskel lokale med ulike funksjoner 
- dele, fikse, sosialisere - et ledd i å skape fellesskap i nabolaget.

Vi anbefaler å fokusere på hestekastanjene etter Løren gård som en viktig kvalitet og gi 
trærne omsorg og plass. Her kan arbeides med kultur- og historieformidling og lek- og 
læring i uterommet, som en brikke til Lørens identitet.

Frodig, grønt og naturlig

Variert og fargerik arkitektur

Mangfoldig møtested for nabolaget

Kulturformidling ved historisk kastanjeallé

LØRENVANGEN 25
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 Så grønt som mulig, frodig, innslag av vann:

Over viser et bilde av en lommepark på travle Manhattan. Her åpner 
seg en grønn oase, og en opplevelse av ro, med lyder av sildrende vann 
og fuglekvitter. En pause fra den traffikerte gaten med biltrafikk og 
folkemylderet som løper forbi. 

Som respons på gjennomført medvirkning oppfordres det til å tenke det 
grønne, frodige og rolige inn i uterommene. Hvordan man tenker inn det 
grønne og programmerer uterommet, har stor betydning for opplevelsen 
av rommet som helhet, og deler/soner for seg. Vi anbefaler vi å fokusere 
på hvordan det blågrønne kan tilføre opplevelseskvaliteter i prosjektet, 
med naturlig vegetasjon og trær, det sanselige med dyrking og biologisk 
mangfold, vann og grønne fasader.

Løren har potensiale som lokasjon for pollinatorpassasjer i Oslo. Kunne 
det være aktuelt å igangsette et blomster- og bierprosjekt i nabolaget, i 
samabeid med barnefamilier, barnehager i området?
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 Variert og fargerik arkitektur:

I den digitale medvirkningen har det kommet innspill til arkitektur og 
fargebruk - ønske om bruk av mer farger; fargerikt, men dempede farger, 
og konkrete innspill på referanser til Oslopaletten, som kan gi noe mer 
enn dagens grå og beige, og samtidig passer inn i omgivelsene.

Prosjektet Badebakken Sameie på Sagene er et fint eksempel på dette. 
Prosjektet har valgt Oslo-paletten på bebyggelsen og integrert gatekunst 
som dekor på nedgang til parkeringskjeller. Gatekunsten følger opp på 
fargepaletten og bidrar til helhetsintrykket. Dette gir en fin estetikk og en 
god atmosfære. Eksempelet viser også hvordan en kan skape variasjon 
med fargebruk, mens bygningskroppen fortsatt framstår som ett volum 
med en viss harmoni. 

Bevisst utforming/menneskelig skala mot offentlige rom
En annen kvalitet i dette referanseprosjektet er proporsjonene, med 
dimensjoner som relaterer til en menneskelig skala. Dette savnes på Løren, 
og innspill og faglige registrering viser at dette ofte er bedre mot fellesarealer 
enn mot offentlige rom. Vi anbefaler en bevisst håndtering av skala, spesielt 
mot Lørenvangen og Pensjonsparken, for å snu en trend der bebyggelsen 
vender ryggen mot offentlige rom.

Se supplerende LIMOK-analyse, s 27. Analysen ligger vedlagt i sin helhet i 
appendix.
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 Mangfoldig møtested for nabolaget: Prosjektet i Lørenvangen 25 har et hjørnelokalet som skal fylles med 
næring. Det er viktig at programmeringen av lokalet kommer nabolaget 
tilgode. 

I et hjørnelokale på Grünerløkka, ligger Oslovelo; sykkelverksted, kafé og 
bar. Gaterommet aktiviseres gjennom benkene på utsiden. Oslovelo tilbyr 
sykkelverksted, sykkelutleie og salg av sykkelutstyr, nettbutikk, kafé på 
dagtid og bar på kveldstid. De har forskjellige arrangementer og leier ut 
lokalet til selskaper for nærmiljøet. 

Dette er et eksempel på at ett lokale kan gjøre ganske mye, og bidra positivt 
til nabolaget. Et slikt multifunksjonelt konsept anbefales for prosjektet i 
Lørenvangen 25, gjerne da med en form for deleordning for de som kjøper 
bolig i prosjektet. 

SYKKELVERKSTED

KAFÉ & BAR
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Over viser et eksempel fra Havnepromenaden i Oslo. I prosjektet er det 
plassert ut luktbokser og informasjonsplakater ved seks infopunkter langs 
promenaden. I tillegg til å lukte, kan publikum lese om hvorfor det kan ha 
luktet akkurat sånn akkurat der. Målet er å gi publikum sanselige inntrykk av 
byens historie som kan stimulere til refleksjon. 

Allé av trær, stemningsbelysning, 
historiefortelling, lek-og læring, kultur

 Kulturformidling ved historisk kastanjeallé, og lek- og læring i uterommene

Hestekastanjene fra den historiske alleen til Løren gård blir viktige å ta vare 
på i seg selv, og videre sammenhengen til det rundt slik at folk får 
muligheten til å oppleve denne kvaliteten. Det ligger et potensiale i å løfte 
frem kastanje-alléen gjennom å legge til et lag med historieformidling, med 
informasjon om alléen og Løren Gård, som kan gi forbipasserende og nye 
beboere en dypere forståelse i områdets historiske rolle. 

Her ligger en gyllen mulighet til å løfte frem prosjektets identitet, koble til 
kontekst og svare ut innspill i medvirkningen.

F.eks arrangert stolpejakt, konkurranser og annet kan skape interesse og 
bringe inn lek- og læring med barn og unge. Her kan skapes initiativer 
som kobler til kulturformidling og det blågrønne (på forrige side). Her er 
potensiale til samarbeid med barnehager og skoler i området, og henvende 
seg til sameiene. 
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Appendix

- Kildehenvisninger bilder, s 38 

- Alle kvalitative kommentarer og innspill, s 39

- LIMOK-analyse, s 65

Appendiks
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Referanser Lørenvangen 25

S 5 Foto: Nordr Norge AS

S 6 Foto: Léva Urban Design

S 19 Oversiktsbilde fra ”Strategisk plan for Hovinbyen”, 
 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201312256

S 33 Greenacre Park, Turtle Bay, New York: https://foursquare.com/v/greenacre-park/49c7955df964a520b0571fe3?openPhotoId=51dc28f3ccdaa81d49c2fd1b
 https://www.sweco.no/nyheter/nyhetsartikler/2020/det-gronnes-superkraft/
 https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4461/Urbane-bier-gir-naturbevissthet

S 34 Badebakken sameie:
 https://www.aftenposten.no/kultur/i/3JbyoM/oslo-fargene-vant-frem-hos-beboerne
 https://www.felixark.no/badebakken-fasaderenovering

S 35 https://oslovelo.no
 https://visitlokka.no/directory-visitlokka/listing/oslovelo/

S 36 https://www.moseplassen.no/2017/05/hestekastanje/
 https://ideskilte.dk/produkter/urban-line/
 https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/slik-kan-du-lukte-deg-gjennom-historien.html

Kildehenvisning bilder
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• Styreleder i et av sameiene i området
• Jeg bor i nærheten, bodde på Løren tidligere, benytter meg av tilbudene på 

Løren, har venner som bor der.
• Har nylig flyttet fra Løren/Oslo, men oppholder meg mye på Løren når jeg er i 

byen, og har derfor interesse av hvordan nærmiljøet blir der. Har bodd på Løren 
i omlag 10 år.

• Har leilighet i området som 2 barn bor i, de er studenter. Bruker leiligheten i 
perioder selv

• Har kjøpt bolig i området og skal leie ut leilighet
• Har kjøpt bolig for utleie, som vi har bestemt oss for å selge pga. endrede forut-

setninger. Men er interessert i å kjøpe utleiebolig i fremtiden
• Har  utleieleilighet
• Eier utleieleiligheter på løren
• Eier utleibolig
• Eier av en leilighet
• Bodde der før, og er fremdeles med i styret i sameiet.

Hva er bakgrunnen for at du har interesse for denne 
undersøkelsen? (Antall 11) 
NB! Spørsmålet var kun til de som har svart ”annen tilknytning”
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• Aktivitet utendørs, trygge veier
• Aktiviteter/idrett
• Aktivitetsanlegg som ligger i tilknytning til grøntareal. Området bør ikke ligge 

skjult eller bortgjemt slik at lyssky virksomhet for blomstre. Men gjerne en 
åpen beliggenhet med god belysning. Litt slik som det er ved teglverket skole. 
Området bør også være godt tilpasset de nye mobilitetsformene slik at man 
ikke legger opp til konflikt.

• Aktivitetshall
• Aktivitetshus der de kan være med på forskjellige aktiviteter
• Aktivitetshus for ungdom
• Aktivitetsklubb
• Aktivitetspark, idrettsanlegg,
• Aktivitetsparken dekker dette behovet.
• Aktivitetsparker med mulighet til f.eks. forskjellig ballspill (fotballbinger, 

bordtennis etc.)
• Aktivitetsrom i kjeller i stedet for parkering
• Aktivitetssenter
• Aktivitetstilbud
• Badeland, aktiviteter
• Badeland, billig alternativ til trening, parker
• Badeland, idrettsanlegg og aktivitets områder
• Ballbinge
• Ballbinge, klatrevegg, treningsapparater, turnapparater, basketballkurv, 

skøytebane, volleyballbane
• Barn trenger lys!! Ikke bygge for høyt.
• Barn/ungdom som bor i leilighet har få uteområder de kan være på. Blir til at de 

av og til henger rundt i gatene og ved stasjonen. Hadde vært bra for dem med 
flere aktivitetsområder og samlingspunkt.

• Bedre tilbud siden svømmehallen som ble lovet ikke kommer
• Belyste grøntområder. Møtesteder.

Tidligere gjennomført medvirkning viser at Løren er særlig tilrettelagt 
for småbarnsfamilier og de minste barna. 

Har du innspill til hvordan man bedre kan tilrettelegge for andre 
brukergrupper på Løren?

For større barn og ungdom (Antall 190)

• Bibliotek, kino
• Bibliotek, ungdomsklubb, initativer hvor ungdommen kan gå til.
• Butikker, tilrettelegge for aktiviteter til ungdom
• Bygg bare på den ene siden og lag park på resten.
• Bygg park, ikke boliger.
• Bygge rekkehus, i stedet for blokker.
• Det mangler steder der man kan spille «løkkefotball» etc.
• Dette feltet er altfor lite! Håper det er mer plass senere i undersøkelsen!
• Elbilparkering
• En kafé med litt aktiviteter å spill
• En rolig park uten lekeplass, ikke flere boliger
• En seriøs ungdomsklubb og andre bærekraftige tilbud til ungdom.
• En torg for ungdom
• Et et sted å treffes om ettermiddagene. Det er mye «henging» i klatrestativene i 

parken
• Et godt fritidstilbud så de har noe interessant og gøy å gjøre fremfor å henge 

gatelangs
• Et rikelig aktivitetstilbud gjennom sport og idrett
• Et sted man kan slippe løs hundene.
• Et sted å møtes, viktigst for ungdommen.
• Flerbrukshall
• Flerbrukshall for idrett
• Flere aktivitetstilbud på kveld/helg
• Flere barnehager.
• Flere grøntarealer, park/trær mv
• Flere klatreparker, skateplasser, trening/parkour ol. Steder å ”henge ut” som 

gruppe, til eks. utsiktsplasser m. benker, tårn ol.
• Flere oppholdsrom inne
• Flere oppholdssteder ute. Idrettsanlegg.
• Flere T-bane- og bussavganger, en kul cafe (typ TalorMade)
• Flere tilbud for denne gruppen
• Flere tilbud til ungdom
• Flere ungdomsklubber og tilbud
• For mye trafikk i området
• Forsamlingslokaler til låns / rimelig leie. Steder å henge / oppholde seg 

(aktivitetsrom).
• Fotballbane/ballbinge, skaterampe/skatepark, basketballbane, hinderløype, 

parkouranlegg, treningsapparater (Tuftepark)
• Fotballbane/ungdomsklubb
• Fotballbaner/ idrettshall
• Fotballbaner/ ungdomsbibliotek(ref Tøyen) ungdomshus,
• Fotballbinge, aktiviteter for ungdom, basketballbane etc
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• Friidrettsbane
• Friområder for uorganisert lek, møteplass
• Fritidsaktiviteter som ikke koster noe, kanskje en klubb uten kjøpeplikt men 

som selger rimelig mat og drikke
• Fritidsaktiviteter, ballbinge, skateanlegg, grøntområder
• Fritidsklubb
• Fritidsklubb, aktivitetssenter
• Fritidsklubb, fritidsklubb, fritidsklubb!!! Ungdommen mangler desperat noe å 

gjøre på Løren.
• Fritidspark, fotballbaner, åpne grønne lunger. Kapasiteten er sprengt for lengst.
• Fritidstilbud
• Fritidstilbud innen sport, musikk og kultur. Møtearenaer som Ballbinger, 

basketballbaner, fotballbaner mm. Utbedre kollektivtilbudet ytterligere. F. Eks. 
Med T-bane i flere retninger.

• Fritidstilbud, kulturskole
• fullverdige aktivitets områder (ikke en liten ballbinge klemt mellom noen 

blokker)
• Få flere områder for utendørsaktivitet. Det virker som om utbyggere bygger 

bare det de må, men ikke tenker noe på å skape et sammensatt og godt 
bomiljø.

• Grønne lunger.
• Grøntområder
• Grøntområder!
• Gym
• Gågater, mer byliv med moderne kafeer, kulturtilbud som for eksempel 

bibliotek med tilhørende studentkafé, uteservering på bakkeplan, sykkelstativer 
og sykkelstier, grøntområder med flere sitteplasser, skatepark, aktivitetsområde 
tilrettelagt for ungdom (ulike aktiviteter kan variere med sesong og årstid), 
tilrettelegging for aktiviteter og begivenheter på torg; markeder, julemarked, 
utendørskonserter, konkurranser etc.

• Ha et lokale/klubb hvor ungdom kan samles og drive med innendørs aktiviteter
• House of Nerds forsvant fra Løren, men noe lignende inneaktivitet hadde vært 

bra.
• Idrettsanlegg, kino, svømming
• idrettsarenaer, lett tilgjengelig utemiljø med benker, gjerne noe under tak, 

alkoholfrie kulturtilbud, utescene, skatepark, basketbane,
• Idrettstilbud, kunsttilbud
• Ikke fjerne store trær de store flotte trærne som ligger mellom gartnerkvartalet 

og de nye bolighene
• Ikke noe tilbud på Løren per i dag. De unge henger på t-banestasjonen.
• Innendørs flerbrukshall under bakken
• Ja

• Jeg er ikke enig at det er spesielt tilrettelagt småbarn. Det er mye bedre for 
barn fra 6 år og opp

• Kino og aktivitetshus
• Kino, makerspace, basketballbane og oppholdssteder som er ålreite å være på 

som ikke bare er betong og harde trebenker.
• Kino, øvingslokaler/kultur/musikk/teater, bowling/aktivitetshaller hvor man kan 

spille brettspill e.l.
• Kino?
• Klatrevegg, ballbinge, skatepark, basketbane
• Klatring
• Klubbhus med pingpong/brettspill el., sofakroker, skatepark, sykkelbane, 

buldrevegger. Lage leiligheter med større barnerom evt. 2 stuer. Flere 5-roms 
UTEN utleiedel.

• Kunstgressområder
• Lavterskel aktivitetstilbud, ungdomsklubber, idrettshaller,
• leikeplass og ungdomshus
• Lite tilbud til ungdom og mangel på ungdomsskole
• Lokale for ungdomsklubb. Fotballbane og skatepark
• Lokaler for aktivitetstilbud
• Lokaler som kan leies av kulturskoler, musikkskoler ol.
• Løren er blitt altfor mye Småbarnsfamilier
• Løren er kanskje den fineste nye bydelen i Oslo, men stadig høyere og tettere 

bygging gjør bydelen gråere. Alle fasader er monotone og triste, Det er ikke nok 
grønne områder, for få lyse og åpne områder og det er behov for flere områder 
der man kan leke, drive med sport etc. Nye aktivitetsparken vil hjelpe litt, men 
den er liten og blir bare en liten del av bydelen.

• Mangler skoleplasser, bademuligheter, åpne plasser egnet til picnic og solbad 
(som ikke er overskygget av høyhus)...

• Mangler tilbud i dag. Står og slenger i området og inne på Løren-T.
• medvirkningsprosesser
• Mer felles grøntareale
• Mer grønt område
• Mer grøntområder og beplantning. Mer åpne byrom.
• Mer grøntområder som kan fungere som en sosial møteplass
• Mer grøntområder, mindre høyblokker
• Mer park/grønt!
• Mer uteareal med aktiviteter, sykkelløype, klatrevegg
• Mer uteplass for uorganisert aktivitet. Ungdomsklubb
• More places eller ute
• Møteplasser. Steder å henge, som ikke er på T-banestasjonen. Plass til å sykle, 

herje, spille basket
• Naturlig plasser å ‘henge’. Badeanlegg, billige treningstilbud
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• Noen steder å «henge» og muligheter for å spille ball, skate e.l.
• Ny ishall, Åpen møte plass for barn under tak, ute gym stativer
• Område for ballspill, skateboard, klatring og annen sport
• Området er ubrukelig for litt større barn. Det behøves friområder typ ”løkker”. 

Et sted å ”henge” med venner. Kanskje mulighet for basket, fotball osv. Et lite 
skogholt for gjemsel og ”hemmelige klubber”. Fritidsklubb - Sinsen er litt langt 
unna på mørke høstkvelder.

• Ordentlig tilbud etter skoletid etc. Ungdomsklubb? Leksehjelp?
• Park
• Park
• Park
• Park
• Park
• Park og grøntområde
• Park, rekreasjon
• Parker
• Parker som er tilgjengelig for alle
• Parkeringshis/garasje
• Parkområde
• Parkområde/grøntareal
• Passende aktivitetsområder både ute og inne
• Plasser å være på kvelden - basket /skatepark osv
• Ramper for skate og scoot
• Rusfritt oppholdssted med kiosk, typ biljard og lignende
• Shoppingmulighet
• Skate/sparkesykkelpark
• Skateboard-/sparkesykkel-park
• Skatemulighet, basketkurver, sittegrupper utenfor hørevidde av sure gamle 

mennesker
• Skatepark
• Skatepark
• Skatepark, sittesteder der man kan være sammen ute.
• Skatepark, ute aktiviteter, treningsapparater
• Skateramp, slakk line, klatrevegg,
• skaterampe
• Skaterampe
• Skoler
• Soner for ballspill, klatring og turn.
• Store grøntområder og luft
• Studentboliger, Helsestasjon for ungdom - vokse å snakke med, Deichman, 

leksehjelp, middagsservering,
• Større grøntarealer og parker med lekeplasser

• Større leiligheter
• Større leiligheter
• Større leiligheter
• Svømmebasseng
• Svømmehall + fritidsklubb
• Sørge for at Løren skole også blir ungdomsskole.
• Tilbud til dem (ikke kun boliger og butikker).
• Tilrettelegge slik at barn kan samles, leke sammen utenfor boligområdet. Slik 

at de ikke forstyrrer andre. Flere større samle punkter for barn med lekeplasser, 
fontener, mindre parker med mindre vann fontener hvor barn kan leke i varme 
sommerdager.

• Trenger et fritidstilbud. Ex. Bowlinghall
• Trenger mer grøntområder
• Trenger mye større uteområder. Vi må få plass til fritidstilbud og ungdomskole
• Tuftepark
• ungdomsklubb
• Ungdomsklubb
• Ungdomsklubb
• Ungdomsklubb
• Ungdomsklubb
• Ungdomsklubb man kan dra på ettermiddag/kvelden
• Ungdomsklubb og aktiviteter for ungdom. Basketbane, parkour-park, 

bordtennis-bord,
• Ungdomsklubb på kveldstid
• Ungdomsklubb, biljard, minigolf, bowling
• Ungdomsklubb, Fotball- eller basketbane, et sted å være
• Ungdomsklubb, idrettshall, bowling, dansehall, svømmebasseng
• ungdomsklubb, kino, kafeer
• Ungdomsklubb, lekplass/aktivitetsområde for stårre barn
• Ungdomsklubb, sentrumsnær idrettshall, aktivitetspark
• Ungdomsklubb, store grøntområder
• Ungdomsklubb, trygge møteplasser for ungdom
• Ungdomsklubb, volleyballbane, tuftepark, kino
• Ungdomsklubb. Musikkhus.
• Ungdomssenter med div spill muligheter både onkelig og data
• Ungdomsskolenog vgs skole i område
• Ungdomstilholdssted
• Uteområder
• Uteområder for lek
• Åpne møteplasser for egenorganisert fysisk aktivitet. Lokaler for kodeklubb, 

gaming, etc.



Digital spørreundersøkelse Lørenvangen 25

43

• Aktiviteter
• Aktivitetsområde utendørs, mer park
• Avskjermede sittegrupper/områder
• Bar/pub
• Bar/restaurant med uteservering
• Bar/uteliv
• Bed for egendyrking, grillplasser, benker og bord
• Bedre busstilbud kollektivt. Tilrettelegge for busstopp.
• Bedre kollektivtilbud om natten i helgene
• Bedre lunsjsted. Parker. Sykkel og gang veier
• Bedre utvalg av restauranter, kafeer og butikker.. Flere avganger på T-bann slik 

at man kommer seg raskere til/fra Løren
• Benker, gangveier, rolige soner og natur
• Beplantning, mindre betong. Parker uten lekeplasser. Legge til rette for grilling. 

Hyggelig utendørs belysning
• Bibliotek, kulturhus aka den i sentrum for eventer/foredrag med bar og cafe, 

svømmehall, kafeer, bedre restauranter.
• Biljard
• Biljard hall med div voksenspill dart, shuffelboard bowling etc
• Billig treningssenter
• Billigere leiligheter
• Blokker uten lekeplass utenfor
• Bridge, Konserter
• Butikker
• Butikker og kafe i bygget, 1. etg, eller nær slik at en ikke trenger bil
• Butikker, restauranter, utesteder, kino
• Butikker/underholdning
• Bygg bare på den ene siden og lag park på resten.
• Bygg park, ikke boliger.
• Bygge rekkehus, i stedet for blokker.

Tidligere gjennomført medvirkning viser at Løren er særlig tilrettelagt 
for småbarnsfamilier og de minste barna. 

Har du innspill til hvordan man bedre kan tilrettelegge for andre 
brukergrupper på Løren?

For voksne uten barn (Antall 210)

• Bygge slik at det blir mindre støy på verandaer. I gartnerløkka er det mye barne 
som leker i midten av alle byggene. Dette er hyggelig, men det høres veldig 
godt på verandaen da det virker som det er bygget slik at lyden føres veldig 
godt opp. Det er til tider så høy desibel at verandadør må lukkes. Dette er også 
veldig lett å høre hva alle på bakkeplan snakker om.

• Café med vinservering i 1. etg, treningsapparater,
• Cafe:)
• Cafeer, Jernia, fysio med avtale, Vita
• De klarer seg selv udmerket godt.
• En god spill-pub. Et sted man kan høre mic-night, spille spill
• En hundepark, mange hundeeiere på Løren
• En rolig park uten lekeplass, ikke flere boliger
• En spa der voksne kan gå for å slippe unna den stressende hverdagen.
• Fellesarenaer der de også føler seg inkludert
• Fine uteområder, spill, treningsutstyr, pub, vinmonopol, butikker, bibliotek
• Fler barer og restauranter
• Flere barer og restauranter. Mer grøntareal. Bevare store trær
• Flere benker uten lekeplass ved siden av
• Flere butikker
• Flere butikker, restauranter etc.
• Flere cafeer og steder med uteservering. En svømmehall, et badevann og et 

sted å sole seg. Bibliotek eller co-working space. Flere restauranter
• flere grønne områder
• Flere grøntarealer som ikke er lekeplass. Flere kulturtilbud.
• Flere grøntområder
• Flere kafeer
• Flere kafèer
• Flere kaféer eller møteplasser
• Flere kafeer, Sats-senter
• Flere kafeer/restaurant, treningssenter og dekke gunnbehovet for butikker slik 

at man for eksempel ikke trenger å dra til Storo.
• Flere kultur tilbud som barer, restauranter, små nisjebutikker
• Flere og større grøntområder med turmuligheter
• Flere parker og grønne lunger hvor du kan  lufte hunden og hå tur
• Flere restauranter, caféer, barer og moderne bibliotek.
• Flere restauranter/barer som ikke utelukkende driver takeaway
• Flere sammenhengende forbindelser uten biltrafikk, (eks. Highline NY) som kan 

knytte området sammen. Færre store lukkede gårdsrom, mer urban bebyggelse 
med mindre ensidige og langstrakte fasader slik at området blir mer interessant 
å gå og sykle i.

• Flere serveringssteder med fokus på god mat og drikke fremfor komfort for 
familier. Vinmonopol.
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• Flere steder å henge
• Flere tilbud på gateplan; en god gammeldags pub, bredere utvalg av butikker/

handel; nisjebutikker, klesbutikker (noe som IKKE er pizza- eller takeaway-
sjapper eller megler), uteservering, møtested med blandet funksjon; kafé og 
platebutikk, pub og spill-aktiviteter, ”drikk og strikk” etc.

• Flere utesteder og parker
• Flere utradisjonelle restauranter.
• friidrettsbane
• Friområde, utested
• Friste til etablering av flere restauranter, serveringssteder, og kultur
• Frokost/lunsjsted slik som eksempelvis Mad&Kaffe eller Wullf &Constali i 

København, vintagebutikker, Sats
• Få inn flere restauranter og kulturtilbud som kino, live opptredener med stand 

up og lign. Bedre kollektivtilbud.
• Galleri, kunst&kultur, hageparseller og dyrking, lage områder på fellesarealer 

hvor det er litt ”kjedelig” for barn å være så de får det for seg selv.
• Garasjeanlegg, uteområder med sittegrupper, ikke takterrasse
• Gastropub og møteplasser
• Gay bar
• Gjerne en pub/samlingspunkt på kveldene. Bar etc.
• God støyskjerming og lydisolering
• Gode drikke- og spisetilbud - også på kvelden.
• Gode serveringssteder. Utendørsservering og markeder.
• Grønn park!  Lave blokker! Butikker! Spisesteder!
• Grønne lunger
• Grønt område med spisested og bar
• Grøntarealer, benker, pergola, oppholdsplass der man kan møtes
• Grøntarealer, kafeer, barer mv.
• Grøntområder
• Grøntområder
• Grøntområder, benker
• Grøntområder, hundepark, flere butikker
• Ha litt flere butikker og kaffeer, vinmonolpolet savner jeg her.
• Hundepark veldig mange hunder her
• Idrettsanlegg, Kino, bowling, ikke dyre treningssenteret som er her i dag.
• Ikke bygge sjenerende ballbinger o.l rett ved siden av boligene.
• Ikke fjerne de store flotte trærne som ligger mellom gartnerkvartalet og de nye 

blokkene
• Inngjerdet lite gressområde der hunder kan løpe fritt og leke <3
• Kafe og spise tilbud
• Kafé, pub, treningssenter
• Kafé, restaurant, ala Vinslottet. Et sted å være ute med grønne lunger.

• Kafe, tuftepark, uteområder
• Kafeer, butikker, grøntområder
• Kafeer, fellesområder
• Kafeer, tuftepark
• Kino, bedre shopping, en skikkelig god restaurant
• Kino, butikker med klær
• Kino, kjøpesenter, badeland, parker
• Kino, svømmebasseng, kafeer som har åpent lenge
• Kino/treningssenter
• Klatring
• Klesbutikker, bibliotek, kino, kveldsåpent utested
• Kunst og skulpturer, blomster og trær
• La det være områder hvor det ikke er lagt opp til klatrestativ og barnestøy- 

hadde vært fint med områder hvor man kan være ute uten å være redd for å få 
en ball i hodet eller barnestøy

• Lag ungdomshus/grendehus. Ungdomshus (som på bygda) er til for alle 
uansett alder, med ulik aktivitet for ulike aldersgrupper (dans, teater, kor, 
klubb, burdsdag, pensjonistforening, etc). Ulike aldersgrupper har sin aktivitet, 
men fordi det er felles hus, vil folk i ulik alder møtes, og det kan oppstå nye 
aktivitetar og nye fellesskap

• Legge til rette for handel og arbeidsplasser. Spisesteder. Mer attraktivt med 
mer grøntområder.

• Lokaler som kan huse temakvelder, gjerne i kombinasjon med matservering. 
F.eks. dans, vinsmaking, hund,

• Luftigere uteområder og bygge mindre tett/mer variert (slå samme uteområder 
slik at de blir mer offentlig)

• Mangler tilbud
• Mer allsidig tilbud, kino, bibliotek og lignende
• Mer grønt område, flere restauranter (som ikke er av typen pizza og 

gatekjøkken. Det er det nok av på Løren).
• Mer grøntområder, mindre høyblokker
• Mer kulturtilbud, feks konsertsted
• Mer natur og gressplen
• Mer park/grønt!
• Mer restauranter og utesteder.  Området er litt dødt.
• Mer servicetilbud som restaurant, pub, butikker
• Mer skjermede lekeplasser (lyd!!), vinmonopol
• Mer tilrettelagt for voksne uten barn
• Mer uteareal uten lekeplasser. Alt grøntareal på Løren er lekeplasser eller altfor 

lite.
• mulighet for å sitte ute, samles , bord benker etc.
• Møteplasser, feks utesteder med tilbud utover mat og drikke
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• Møteplasser. Tufteparker,  turveier for hundelufting, fine joggeløyper. 
Parsellhager.  Plass til byttesentraler, lokale aktiviteter og møter

• New eating place not just pizza
• Nisjebutikker
• Næringsvirksomhet 1etg
• Også for voksne med barnevakt/dagtid! Barer med konserter, sportspub, 

kaffebar
• Park
• Park
• Park
• Park /område uten lekeapparater
• Park og grønt arealer. Helst flere spisesteder.
• Park og grøntområde
• Park uten statuter og kunst. Flere trær.
• Park, koselig nabolagsrestaurant, utradisjonell cuisine, lite trafikkgjennomgang, 

mest tilrettelagt for sykkel og gange
• Park/benker
• Parker (inkl Tuftepark) og andre møteplasser og tilbud. Aktive førsteetasjer.
• Parker som er tilgjengelig for alle
• Parker, shoppingmulighet
• Parker, uteområder, løypetraseer, flere restauranter, butikker, og 

aktivitetstilbud, shuffleboard, squash, dart etc.
• parkområde for å kunne henge ute, naturlige møteplasser ute
• Parkområder med trær og planter, som ikke fylles opp av standardiserte 

lekeplasser
• Parsellhager, hundeluftingsområde, treningsapparater (tuftepark)
• Pergola med plass til å grille, sosial sammenkomst
• Pub
• Pub - Bar - Resturanter
• Pub m fotball, treningssenter
• Pub med quiz og fotball, restaurant med greie priser og ikke for fancy mat (et 

sted hvor man kan gå ut og spise jevnlig). T-bane minst hvert tiende minutt
• pub og park
• Pub, møteplasser, ute gym
• Pub, park
• Pub/bar
• Pub/sportsbar/biljard
• Relaxområder
• Restauranter / barer
• Restauranter, butikker og barer
• Restauranter/kafeer, Sats treningssenter, kino, butikker/servicetilbud
• Restauranter/spisesteder som ikke er café

• Roligere boområder uten lekeareal rett utenfor
• Sats og flere restauranter/kafeer, gjerne en biblioteksavd
• Savner en nabolagspub. Bedre etter at vinslottet åpnet
• Savner et sted man kan møtes og ta en øl på kveldstid. Håper også på flere 

restauranter etterhvert.
• Servering
• Shopping, utesteder
• Sikre grønt områder
• Sittegrupper, grill, solsenger, tuftepark/trening
• Skjenkested
• Småbutikker, ikke enda et pizza sted, offentlig parkdrag
• Sosiale områder
• Spisested/bar
• Spisesteder, mer som skjer, rekkehus/town houses
• Store grøntområder og luft
• Store grøntrområder, Gastropub/bar med div. spill (shuffleboard, dart, 

bordtennis etc.)
• Større grønt område
• Større grøntareal i form av en park.
• Større grøntarealer og parker med løpestier
• Større områder med grøntarealer/ park
• Svømmehall
• Svømmehall + pub + mer grøntarealer / park
• Sykkeltrasé i Peter Møllers vei. Veien burde i tillegg bli enveiskjørt
• Synes det er litt vel mange lekeapparater over alt. Hadde vært fint med noen 

”uberørte” grønne lunger som er pene og se på og mindre rørt av mennesker
• Tilbud til dem/kaffeer, restauranter, park
• tilrettelegge for flere butikker, og andre servicetilbud som lege/tannlege/

treningsingssenter, etc.
• Trenger flere innendøres møteplasser hvor du kan få enkel mat og drikke. Type 

gastropub, gjerne med fotball
• Trenger mer grøntområder
• Trenger SATS treningssenter, og flere barer.
• Trenger vesentlig større parkområder. Vi må slutte å fortette ennå mer.
• Trening kafé og restaurant
• Treningsapparater, benker, grillområde, sitteplasser med bord,
• Treningsenter
• Treningspark eller joggesti.
• Treningssenter
• Treningssenter, sats eller fresh fitness
• Treningssenter, svømming, spa, kino, park
• Treningsstativ, barer, treningssentre, stille områder for tur
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• Treninsapparater
• Tuftegym, Sportspub, biljardsted,
• Tuftepark, cafeer, spisesteder, parkliv
• Utbyggere, spesielt Obos, lever ikke opp til sin rolle som boligutbygger som 

folket. De presser størrelsene på leiligheten så mye som mulig, og er mer 
opptatt av antall enheter enn gode lysforhold og romslige leiligheter. Jeg tror 
Løren er avhengig av leiligheter i størrelseorden 120-150 kvm for å kunne bli et 
sted familier ønsker å ende opp når barn vokser. Maksstørrelse på 90kvm gjør 
at ingen opplever Løren som et godt endestopp.

• Utendørs treningsområder.
• Utendørs treningspark, bar/kafe, nisje butikker
• Uteområder
• Utetreningsområde/tuftepark/bra sykkelveier/god bistro
• Vinbar, park med hyggelige sittegrupper og felles griller, kino
• åpne grønne lunger
• Åpne området for mer aktiviteter, butikker, kafeer
• Åpne plasser med gode sittemuligheter og gjerne uteservering/servicetilbud. 

Bedre tilrettelegging for elsparkesykkel/sykler enn det som er vanlig i dag. 
Viktig å sette av nok plass til myke trafikanter.

• accessibility to things and place
• Aktivitetssenter
• Aktivitetssenter/møteplass for eldre
• Aner ikke
• Apotek, legekontor, frisør
• Automatiske døråpnere
• Bed for egendyrking Benker og bord, spaser stier
• Bedre asfalt i område. Enkelte stefet
• Bedre kollektivtilbud med direkte forbindelse til sentrum
• Benker
• Benker i grønne områder
• Benker på bussholdeplass, muligheter for å sette seg ned.
• Benker, rolige soner
• benker, tydelig merking, ikke stenke kvartalene med sammenhengende 

bugninger, men mulighet for å krysse og kutte undødvendig lang gåtur
• Benker, veier uten trafikk, vannfontene, historiske bilder med tekst om Løren
• Bibliotek, kino
• Bibliotek, kulturhus, iniativer hvor ungdom kan omgås med eldre f.eks?
• Bibliotek, møteplasser,
• Bowling, bingo
• Brede fortau
• Burde vært både tilrettelagte eldreboliger, eldresenter og sykehjem i området 

her. Dette mangler helt.
• Bygg bare på den ene siden og lag park på resten.
• Bygg park, ikke boliger.
• Bygge med tanke på støy.
• Cafe, parker
• Cafe:)
• Dersom det planlegges gatestein, er store, flate steiner å foretrekke framfor 

brostein, med tanke på framkommelighet for de som bruker rullator eller 

Tidligere gjennomført medvirkning viser at Løren er særlig tilrettelagt 
for småbarnsfamilier og de minste barna. 

Har du innspill til hvordan man bedre kan tilrettelegge for andre 
brukergrupper på Løren?

For eldre (Antall 131)
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rullestol.
• Egne senior-events, slik som senior fellestimer på Sterk
• Eldresenter på Løren. Tilbud om eldretrening osv.
• Eldresenter, park
• Eldresenter/dagsenter med diverse tilbud. Uteområder som ikke inkluderer 

ballspill/husker/sandkasser, men rekreasjon og park, sittegrupper, skulpturer el.
• En kafé der flere eldre kan møtes og snakke sammen i timer etter timer
• En rolig park uten lekeplass, ikke flere boliger
• Fellesarenaer der de føler seg inkludert. Seniorleiligheter.
• Fine turmuligheter/uteområder
• Fine turområder, sitteområder
• Flere benker, gjerne der det er lekeplasser og sånn
• Flere cafeer eller møteplasser for folk i alle aldersgrupper?
• flere nære butikker, og andre tilbud for eldre
• Flere og større grøntområder med turmuligheter
• Flere parker
• Flere parker og grønne lunger dom alle kan bruke.
• Flere sosiale møtepunkt, foreninger etc
• Gjesteparkering
• God belysning om kvelden, muligheter for å dyrke, parseller, pallekarmer, 

hageflekk for leiligheter i 1. etg
• God støyskjerming og lydisolering
• Gode møteplasser som virker inkluderende på eldre, men som også tiltrekker 

seg yngre mennesker.
• Grønne lunger
• Grønne lunger!  Lave blokker!
• Grønne områder med mange sitteplasser i rolige omgivelser
• Grøntarealer og benker
• Grøntarealer, trær (mindre fortetning)
• Grøntområder
• Gymnastikk, fysio med avtale
• Heis, fremkommelighet
• Heis, fremkommelighet
• Hundepark
• Hyggelige cafeer og bingo!
• Ikke fjerne de store flotte trærne som ligger mellom gartnerkvartalet og de nye 

blokkene
• Kafé hvor man kan treffes, håndarbeidskafe
• Kafe med veldig lav pris på svart kaffe med fløteskvett, gode benker steder 

med god/hyggelig utsikt, hageparsell&dyrking
• Kafeer, kortvei til svømmehall?, lave fortauskanter, møtepunker for eldre/

tilrettelegge for aktiviteter

• Kuturtilbud
• Legge til rette for kaffér
• Leiligheter med plass til sykeseng/rullator osv.
• Mer grønt område
• Mer grøntområder, mindre høyblokker
• Mer park/grønt!
• mulighet for å sitte ute, samles, bord benker etc.
• Møteplasser
• Møteplasser hvor eldre kan samles eller komme for å være sosiale, for 

eksempel aktiviteter som boccia, hesteskokast, tilbud innen kunst og 
håndtverk, universelt utformede gangstier, bibliotek etc.

• Møteplasser med andre grupper (ikke lage isolerte tilbud)
• Møteplasser og turveier. Trygge og koselige parker. Lett fremkommelighet.  

Mulighet for å finne noen å prate med, uten å bruke masse penger
• Møteplasser, større grøntområder
• Naturlig park
• Nisje butikker, eldre kafe, møteplass for eldre
• Park
• Park
• Park
• Park
• Park
• park
• Park
• Park
• Park / uteområder
• Park og grøntområde
• Park uten statuter og kunst. Flere trær.
• Parkanlegg og kafe
• Parker
• Parker
• Parker som er tilgjengelig for alle
• Parsellhager, blomsterhage
• Petanque baner.
• Pub
• Pub, Kaffebar
• Regelmessige aktiviteter på ”taket” eller i aktivitetsrom i kjeller
• Relaxområder
• Rolige grøntområder/park med gress, trær, sitteplasser. Nå bygges det så høyt 

og tett her at vi trenger noen åpne områder som gir oss lys og luft! Derfor bør 
ikke dette området bygges ut med boliger i det hele tatt. (Eventuelt bare noen  
veldig lave hus, kafeer el.l.) Fortetting av Oslo er jeg med på, men husk at vi må 
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ha igjen noen uutbygde, åpne plasser innimellom! Dette er ikke bare til beste 
for eldre, men for alle aldersgrupper! Peer Gynt-parken er fin, men den brukes 
oftest av barn og unge. Vi trenger virkelig en rolig park i området.

• Samfunnshus/samlingssted som kan leies
• Samle leke områdene litt bort fra leilighetene, slik at de kan nytte balkonger og 

felles områdene til blokkene.
• Samlingslokaler
• Samlingsplasser, fysisk aktivitet
• Samme som over.
• Samme som voksne uten barn
• Samme som voksne.
• Sats med egne seniortimer, tiltak hvor barselgrupper kan være sammen med 

eldre
• Senior cafe
• Seniorsenter, bibliotek
• Seniortrening, treffsted for seniorer, formiddagskaffe
• Ser få eldre på Løren. Men burde holde liv i kafeene og kanskje få vinmonopol.
• Shopping center
• Sikre grøntområder
• Skjenkested
• Sosiale områder
• Spisesteder, parker uteområder som ikke er dekket av blokker på alle sider
• Store grøntområder
• Store grøntområder og luft
• Større grøntarealer og parker med benker
• større parker
• Svømmebasseng
• Svømmehall
• Svømmehall + pub + mer grøntarealer / park
• T-bane minst hvert tiende minutt, kortere vei til alternativ transport/buss, en 

ordentlig park med mye sol og sitteplasser
• Teater/musikk/kultur
• Trenger mer grøntområder
• trygge veistrekninger og steder å treffes f eks park
• Trygt og opplyst område. Benker.
• Universelt utformete plasser som er lett tilgjengelig fra grøntdraget. Unngå 

kantsteiner ”overalt” .
• ute gym og senior aktiviteter som seniordans
• Uteområder
• åpne grønne lunger

• Altfor mye grått og kjedelig
• Arkitektur som tar hensyn til vedlikehold ( material) felleskap( uteområde) livlig 

( mulighet til mange service tilbud) og nyskapende ( ikke konsesrvat
• Arkitekturen bør skille seg litt ut fra mange av de litt kjedelige arkitektoniske 

uttrykkene man ser på Løren. Viktig å bryte opp fasaden og ha en fargerik 
fasade.

• Arkitekturen på Løren nå minner mer og mer om en betongjungel, uten estetis-
ke kvaliteter. Det må dere gjerne gjøre noe med.

• Bebyggelse må ga varierende høyde og mellomrom for å bryte den ensformige 
silhouetten og slippe igjennom sollys

• Bebyggelsen må gi merverdi til området rundt. Det er nok av monotone elendi-
ge arketyper her oppe. Ny nytt og spenstig er sårt etterspurt.

• Beholde/spille på Løren som tidligere industri- og gårdsområde, eks. murbygg, 
mange/integrerte grøntområder

• Beplanting er viktig. Kunst. Farger og inntrykk.
• Bjørvika
• Bruk gjerne farger, men ikke alle på en gang. Glatte, rene, ensfargede flater, 

gjerne tidløst (krydderhagen + litt farger)
• Bruk mer av Oslofargene. Ikke mer grått og trist, med oransje detaljer
• Bruk naturlige materialer, Planter/trær etc. Bærbusker
• Bruk Oslopaletten
• Bruk tre og maks 5 etg. Vi trenger ikke å gjøre Løren om til Bjørkvika. Vi ønsker 

mer av et Krydderhagen preg. De er langt fra like høye som mange av prosjek-
tene her på Løren.

• Bruk tre, heller og naturlige materialer fremfor asfalt og stygge fasader
• bruke levende organismer, gjenbruksmateriale, mer grønt, miljøvennlige mate-

rialer
• Bruke naturlige materialer og unaturlig utforming
• Bruke naturprodukter og naturlige farger. Mye grøntareal med planter og blom-

ster
• Burde passe inn med resten av bebyggelsen rundt. Koselig med mye grøntom-

råder og planter.
• Burde satse på høy kvalitet på materialene og arkitektur. Det meste som har 

væt bygget på Løren frem til nå har vært ganske stygt.
• Bygg med sjel og karakter. Som skiller seg litt ut fra det monotone og ensformi-

ge som er på Løren nå.
• Bygge levere og med mer rom mellom blokkene
• Byggene bør passe fint inn naturen og bygges av materialer fra bærekraftige 

kilder som ikke skader natur og dyreliv.
• Bygninger må ikke ha mer enn 8 etasjer

Kommentarer/innspill til arkitektur (Antall 149) 
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• Bymessig urbant, gjerne høyt men ikke så tett
• Bør gjenspeile naturen og grøntområdene
• Bør henge sammen men allikvel være en variasjon og annerledes for å skape 

mangfold i bebyggelse
• Bør passe inn i eksisterende arkitektur. Ikke noe som skiller seg drastisk fra an-

nen arkitektur. Men kan ha enkelte finurlige former potensielt, men med samme 
avtrykk på omgivelsene.

• Bør være nyskapende og inspirerende
• Deb lir mye stusselige massive blokker her. Jeg vil gjerne se arikitektur på 

menneskelig skala. Ikke høye vegger og harde flater.
• Dere bygger blokker med alt for triste fasader. Alt som er bygget av Obos på 

løren er nitrist i forhold til andre utbyggere.
• Det bygges altfor høyt på Løren, og det er omtrent ikke noe grønt igjen. Burde 

heller bli en park der dere har tenkt til å bygge!
• Det bygges for høyt på løren som gjør at det blir dårlig lysinnslipp og oppleves 

trangt.
• Det bygges for tett
• Det bør skille seg ut fra nåværende arkitektur. Alt er veldig likt. Mye bærer preg 

av å være utdatert om få år. Kvalitet!
• Det bør være mye natur/grønt som kan brukes med arkitekturen
• Det er allerede bygget såpass tett på Løren at mange av gatene er nå i skygge 

og mørker. Vi ønsker at dere tar mer hensyn til eksisterende bebyggelse.
• Det er altfor lite farger på Løren. Det er grått og beige og nitrist på vinteren. Av 

de tidligste borettslagene er det fler som nå maler om i farger. Det trenger ikke 
være knæsje farger, se til Farge-Dagny for inspirasjon

• Det er bra det bygges moderne og at det er rom for arkitektur, men synes far-
ger og materialer bør velges med tanke på at det skal vare lenge.

• Det er for mye likt som bygges....
• Det er mange gode uterom på Løren. Ja takk til fler! :)
• Det er moderne, fargerikt, men trer i stilen ellers i Løren
• Det er mye grått og kjedelig som bygges. Se eksempelvis på Munch Brygge i 

Bjørvika for inspirasjon - det er fint med farger.
• Det er veldig mange ”firkanta klosser” som er bygget. Ha fasader som bryter 

dette hadde vært fint.
• Det er viktig å lage bygg som det er godt å bevege seg rundt på bakkeplan. 

Bygg med grunnmur så man slipper å se rett inn i andres stuer og kjøkken. Mye 
vegetasjon, farger og former som det er fint å se på.

• Det finnes allerede nok nøktern og dempet arkitektur i området
• Det finnes altfor mange fargeløse bygg i dette landet, som uansett har grått 

vær brorparten av året
• Det har blitt altfor trangt og tett bebygd på Løren. Kan det være mer space 

mellom blokker og ikke indre gårdsrom som medfører støy og innsyn

• Det har blitt veldig fargeløst i området. Bruk av gamle farger som gjort på Sø-
renga og nå i flere prosjektet bidrar til å heve bokvalitet og området. Mer fine 
farger på større flater vil være positivt.

• Det må nsturligvis harmonere med nabobygg, men vi trenger noe nytt og spen-
nende - med litt «luft». Det begynner å bli veldig tett!

• Det ser for tiden ut til at minimalistisk arkitektur med glass, metall, brunbeiset 
tre og asymetrikopiering av barcode er populært. Etter min mening er ikke 
dette spesielt pent eller interessant samenlignet med Oslos eldre arkitektur 
som man finner på Sagene, Frogner, St. Hanshaugen. Det finnes også en palette 
med Oslofarger jeg syns man i stor grad bør bruke.

• En del prosjekter ser rett og slett billige ut utvendig
• Enda et boligbygg her krever med av arkitekturen. Se til Clemenskvartalet i 

Bispevika og gamle bygårder
• Farger skaper støy.
• FARGER! Norge er et kaldt land med mye grått vær, farger er kjempeviktig, 

spesielt så nær mye industribebyggelse.
• Fasader og overflater av naturlige materialer er å foretrekke. Minst mulig ”stål, 

glass og betong”.
• Fokus på natur
• Følg arkitektur som er tidløs og som folk faktisk liker
• Få inn litt kule leiligheter. Litt i samsvar med radison red som kommer rett ved 

siden. Tør å gjøre noe spennende og nytt. Løren ser jo helt likt ut, og alle blok-
ker/leiligheter er jo like. Utfordre i både utforming utvendig og innvendig. Skill 
litt ut så Løren ikke blircsamme betongjungel

• Gjerne noe litt levende, med gode grøntarealer og mer tre/mur enn hvit betong
• Gotisk
• Harmonisk, variert, ikke høyt og for tett, grønt miljø
• Holdbart for å unngå reklamasjoner. Kvalitet.
• Holdbart, kvalitet. Lær av tidligere byggefeil. Unngå reklamasjoner. kvalitet.
• Hva med bygg i tre?
• Hva som helst annet enn gul tegelstein og hvitmalte fasader
• I dag fremstår Løren som et veldig monotont og ”kjedelig” område, hvor alle 

byggene har samme fargeskala og formspråk. Det hadde vært morsomt å bryte 
opp dette mønsteret litt og skape mer variasjon og spenning. Det er også sterkt 
behov for mer ”grønt” i gatene; beplantning, regnbed, blå-grønne løsninger for 
å gjøre det mer hyggelig å gå i gatene.

• Ikke bygg for tett, det degraderer bokvalitet
• Ikke bygg høyere enn 5 etasjer, hele Løren blir jo en betongkloss uten solfor-

hold. Husk barnehagen, ikke ta sola fra dem!
• Ikke bygg høyhus som skygger for naboen! Vis hensyn til eksisterende bebyg-

gelse. Alternativt; kjøp opp alt og start på scrætch... Og lag eksteriørmessig 
høy kvalitet. Ex. teglstensfasader. Malt betong ser billig, simpelt og stygt ut. 
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Uansett valg av farge.
• Ikke bygg så tett som veldig mange har gjort på Løren. Dette har PBE selv gått 

ut og sagt at de egentlig ikke skulle gitt tillatelse til. Og ikke for høyt, det går an 
å ta litt ansvar og ikke bare tenke profitt.

• ikke de ruvende klossene dere allerede har satt opp. Fx lørenveien, ca nr 60. 
Veldig uhyggelig, pregløs og alt for høye bygninger som ikke gir noen ting an-
net enn skygge

• ikke for massivt, mye luft mellom husene. varierende høyder. Næreingslokaer i 
førsteeatsjene og/eller hage for leilighetene i første.

• Ikke for mye farger! Blir fort utdatert
• Ikke for rotete( Økern portal fasade)
• Ikke kjedelig brun mur, noe spennende å se på
• Ikke lag store skulpurer og store blomstervaser som tar opp plass. Vi vil ha en 

gress å sitte på når det er sommer. Spise på gresset. Gå på ski på vinteren osv.
• Ingen identiske legohus, skap litt bevegelse og liv i arkitekturen.
• Innslag av sterkere fargepalett. Og gjerne treverk. Løren preges av mye duse 

murbygg.
• Inspirasjon fra Krydderhagen, klart penest på hele Løren. Ikke bygg for tett
• Jeg er opptatt av ting som varer, og dette gjelder også for arkitektur. Å benytte 

gode materialer (eks teglstein) som er naturlige, tidløse og varer gjennom flere 
er tiår er viktige for meg. Mye av det som er bygget på Løren er ikke veldig 
pent. Et unntak er Krydderhagen med sin teglsteins-kledning. Vakkert og tid-
løst. Også ”syntetisk” fargebruk er bør man unngå, synes jeg.

• Jeg har ingen spesielle preferanser ut over momenter som påvirker bruk, slik 
som store balkonger, god framkommelighet i området, gode lysforhold inne og 
ute.

• Jeg syns det er viktigere at leilighetene er av god kvalitet, enn at bygget ser bra 
ut. Ingen skråvegger eller den slags tull.

• Kunst, nye former, masse farger, kombinasjon av flere materialer, lekenhet, 
spennende belysning og attraktive utearealer som skaper et inviterende og 
levende uterom uansett årstid

• Lavbygg med innebygde terrasse/balkong
• Lave blokker!
• Lavere bygninger
• Legge seg på nivå med gartnerløkka og Gartnerkvartalet evt dra det litt lengre 

og være den crazy lillebroren
• Løren er alt for grått og trist. Få inn farger og spennende arkitektur.
• Løren er et fint moderne område i Oslo som faktisk føles grønt, og ikke bare i 

parker. Spennende arkitektur som får frem mer av det grønne er flott.
• Løren er et moderne og spennende område, så fint å følge den stilen
• Løren er nå transformert til en kjedelig mur-drabantby. Det må jo være mulig 

å få inn mer variasjon i byggemassen? Blikkfang og noe spennende nytt må få 

plass. Ikke bare grønt på tak, men også noe som syns fra bakkeplan.
• Løren ser til forveksling ut som øst-Berlin enkelte steder
• Man må ha eget kjøkken hvis det skal bo en familie i en leilighet.
• Mer bruk av tre. Eksempel på godt materialvalg er Valle Wood. Alternativt 

andre farger.
• Mer farger
• Mer farger og spennende arkitektur som ikke ser billig ut
• Mer farger, spennende arkitektur. Alt som bygges på løren nå er så grått og 

kjedelig
• Mer grønt ved veier, mindre gråfarger og tryggere veier
• Mer naturmaterialer
• Mer variert høyde på bebyggelse. Ønsker flere lavere bygg, med større avstand 

mellom bebyggelsen
• Mindre høye bygg mere farger
• Moderne og frodige områder. Ønsker følelsen av at man bor litt utenfor byens 

mas men i et lunt og fint område.
• Mye planter, så det blir som en inviterende park
• Mye stygge farger. Ser ut som sovjet. Lag det eksklusivt
• Naturmaterialer, litt nye former, ikke for høyt
• Nesten alle bygg på Løren er kjedelige og stygge
• Noe som bryter opp den ensformige drabantbyen Løren og Økern holder på å 

bli
• Noe som skiller seg ut
• Noen lavere bygg og mer variert utforming. Ikke høyblokker på rekke og rad 

slik at man blir fanget inne i en tunell(slik det ser ut til å bli nå).
• Nytt, men mer bruk av tre
• Oransje detaljer som i gartnerløkka er mindre pent/stygt
• Parkanlegg med sitteplasser
• Passe til de andre byggene rundt.
• Planter på huse
• På tegningen gledet jeg meg over farge og stil på Møllers Hage, men farger ble 

atskillig kjedeligere når ferdig. Ønsker mer av slik det så ut på tegningen. Ikke 
teglstein, men mer bygårdsstil.

• Samstemmig og nøkternt er tegn på lav intelligens, bruk farger og utfrordrende 
arkitektur gir liv

• Samtidig som det bør harmonisere med resten av området burde dere tenke 
grønt. Se til Singapore som et eksempel

• Savner kreativ arkitektur, alt bygges i samme stil
• Smarte løsninger for fremtiden!
• Som sagt over, ønsker jeg at området skal bli brukt til park.
• Stilrent og industrielt
• Større bruk av farger, uten at fargene behøver å være skrikende. (Eks Cle-
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menskvartalet er godt eksempel). Gjerne rød teglstein, bruk av treverk, planter 
ol, + for variasjon

• Synes det er fint om arkitekturen passer den øvrige arkitekturen på Løren som 
er moderne og stilig i fine fargetoner.

• Synes det hever inntrykket der det er brukt tegl som i de gamle bygningene. 
Dersom murpuss: klassisk stil, ikke cruiseskip

• Synes det pr nå er for stor mix i arkitektoniske uttrykk på løren
• Synes Gartnerkvartalet er er veldig fint - så gjerne samme stil som det bare med 

mer farger
• Så det er lettere å kjenne seg igjen. Når alt er likt, er det utfordrende
• Teglstein
• Teglsteinsfasader
• Tenk helhet og fine farger som passer til område og bygg. Gode eksempler er 

malingen av leilighetsbyggene rett ved Frydenberg skole. Unngå grått, hvitt, 
svart.

• Tidsriktig med kvaliteter
• Tiltak som kan øke attraktiviteten i området
• Tre og grønt
• Tre og mur, tidløst. Unngå metall. Alt som er trend nå blir utrend etterpå. Lag 

heller noe folk syns er ok også om 25 år, ellers blir hele området utdatert. Hva 
gjør at folk elsker Lilletøyen og ullvål Hageby?

• Unngå mur. Det meste på løren er kjedelig brun mur. Tør å tenke nytt!
• Vanskelig å si noe basert på valg i slidere. Nybygg som ved Vulkangata med 

store vindusflater i kombinasjon med murbygget Mathallen synes jeg fungerer 
veldig bra. De hvite høyblokkene i Peter Møllers vei er et skrekkeksempel

• variasjon
• Varierte fasader
• Veldig i tråd med tiden
• Veldig mye kjedelig og monoton bebyggelse fra før på løren. Dette bør ikke 

forverres!
• Vi har mage gateløp og gårdsrom som er trange og lite innbydende. Det trengs 

mer pene elelementer som aller, trær, forseggjorte fasader, innbydende utemø-
bler på bakkeplan. Tilpasset sollys og ”vindgater”.Vanskelig å svare på fargerikt: 
farger er viktig, men ikke hvis det blir ”billige” legofarger og fasadeplater.  Hel-
ler løsninger a la KOI fargestudio

• Viktig med variasjon  i materialvalg. Bruk f.eks. tre
• Vinslottet og krydderhagen er Lærens fineste prosjekt pga teglstein og flotte 

vinduer. Ønskes mer klassisk og flott arkitektur
• Vinslottet og området rundt har blitt veldig fint!
• Vær gjerne litt modig, mye på Løren er litt kjedelig
• Økologisk uttrykk gjerne med trevirke kombinert med farger
• Ønsker ikke for høye bygninger, med innslag av mye grønt og bærekraftige 

materialer. Åpne rom
• Ønsker ikke løsninger som går ut over dem som bor der. F.eks store vinduer på 

soverom, vegger som dekker halvveis balkongen,

• «I Løren-området er det bygget såpass tett og høyt at det nå trengs et tyde-
lig fokus på å skape områder med høy kvalitet i både boliger og uteområder. 
Bebyggelsen i området er ensformig. Ønsker derfor et annet uttrykk enn den 
omkringliggende bebyggelsen, både i utforming, materialbruk og farge.

• Altfor lite offentlig uterom pr i dag
• Bygge videre på de store grøntarealer i området
• Bør få inn flere trær, grøntområder mv
• Bør være grønt, ettersom det er veldig mange blokker
• Bør være urbant. Ta inspirasjon fra Grunerløkka eller Frogner.
• Det beste med området nå er at man har klart å gjøre Løren grønt og urbant. 

Synes denne miksen er veldig bra
• Det blir veldig tett på Løren, så alle grøntområde er bra
• Det bygges veldig ofte veldig tett. Uterommet i Gartnerkvartalet er et godt 

eksempel på hvordan det burde bygges.
• Det er et stort mangel på parker. Det er for lite utearealer og for lite muligheter 

for å være ute.
• Det er lite grøntarealer i nærheten, så gjerne mer av det
• Det er mange lekeplasser og gress. Noe mer urbane uterom som ikke er bak-

gårder hadde vært fint
• Det finnes generelt for få grøntarealer på Løren
• Det finnes ikke grøntområder, kun små bakgårder som ikke er naturlig å besøke 

om man ikke bor i tilhørende bygg.
• Det verste er der det blir satt opp noen lekeapparater som ingen bruker. Sett i 

alle fall opp populære lekeapparater og også sittegrupper for voksene som på 
Gartnerløkka.

• Elementer somoppfordrer til lek og kontakt mellom beboere og andre i områ-
det. Ikke lukket, men åpent og inviterende.

• En god blanding av grønt og urbant er alltid hyggelig. Grønne innslag i urbane 
områder gjør at jeg trives bedre i mer urbane strøk.

• Er fargerik og naturlig en motsetning?
• Er jo ikke motsetning mellom grønt og urbant. Er fint med trær som kan dempe 

litt støy
• Et uterom uten lekestativ og tradisjonell beplantning. Gjør det spennende og 

nytt.
• Farger, lys, kunst og vann

Kommentarer/innspill til uterom (Antall 125) 
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• Fint om det følger stilen til resten av Løren
• Flere fontener og større lekeplasser med mer variasjon for div. alder. Prøve å 

sette disse utenfor boligområdene, slik at ikke bare barna kan nyte ute areale-
ne. Fjerne FELLES grill, alle har dette i egne balkonger.

• Flere trær. Den grønne ringen kan ikke være alle utbyggeres «park». Butikk/næ-
ring i høye første etasjer.

• fokuser på at folk kan være ute
• Frodig. Klatreplanter og tykke trær gir god og frodig atmosfære uten å ta plass 

og uten å kreve stell. Lag noe barn og voksne vil oppleve som et lite skogholt, 
så tror man at man får i pose og sekk; en krysning av det urbane og rurale. Gi 
meg et sted U der tak hvor det er trær så jeg og barna kan spise lunsj ute selv 
om det regner.

• Gartnerkvartalet er meget bra som referansepunkt.
• Gartnerkvqrtalet ser livende ut! Løkkehagen har også fint uterom. Spiselig er 

bra
• Gjør gårdsrommene store og åpne.
• Gjøre uteområdene grønne og frodige
• Gode uterom som kan brukes. Parker. Benker. Lekeapparater. Trening og annen 

aktivitet.
• Gress, trær og busker, planter, sitteplasser
• Grønne lunger er viktig da det bygges tett.
• Grønne områder inviterer til mer dynamisk bruk både av barn og voksne
• Grønne uterom, blomster, busker, for alle aldersgrupper
• Grønt
• Grønt og urbant er ikke motsigende. Praktiske, fargerike rom med mye grønt 

spiller godt sammen
• Grønt, noe som blomstrer gjennom hele sesongen, variasjon
• Grøntområder, parker, natur
• Heller fremfor asfalt, gangstier uten asfalt og mer grøntarealer som er offentlig 

tilgjengelig, ikke bare bakhager til blokker
• Her igjen, bruke gode materialer som går i ett med naturen og som er av kvali-

tet og som kan vare gjennom tiår. Ikke masse fargerike plastikk-greier
• Hyggelige samlingsplasser for barn og familier med grønne lunger og ballbin-

ger, lekeapparater og muligheter for utetrening.
• Ikke fjerne de store flotte trærne som ligger mellom gartnerkvartalet og de nye 

blokkene
• Inngjerdet område til hunder hadde vært heeelt nydelig
• Inngå betongørken og asfalt overalt. Lys og luft mellom bygningene. Med vel-

pleide grøntområder, parkbenker og lekeplasser. Og god utendørsbelysning. Vi 
har vinter og mørketid nesten halve året...

• Jeg har ingen spesielle preferanser. Det ”grønne preget” blir uansett så margi-
nalt at det er mer en gimmick enn en reell faktor.

• Konsert lokale!
• Krydderhagen er flott, mye pga ganske lave bygg og mye uteareal
• Legge til rette for at det skal brukes og ikke bare se fint ut. Opplevde at bo-

rettslaget måtte bytte ut steiner som var benyttet hos siden det ble bare 
rot(dem lå rundt overalt) og d gjorde det vanskeligere å vedlikeholde. Praktisk 
tankegsng

• Lekeapparater for barn
• Lekeapparater for større barn må priorites
• lekeplasser og mer shopping
• lekeplasser til barn
• Litt samme som over.
• Løren har blitt en betongbloggjungel og vi satser på å bo her et par år før vi må 

videre da det er for trangt her dessverre
• Løren har mange fine parker, men lite blomster. Hadde vært hyggelig med 

frukttrær og blomsterbed.
• Løren trenger flere grøntarealer som ikke ser så kunstige og unaturlige ut.
• Løren trenger mer vegetasjon
• Mer av det takk.
• Mer fokus på grøntareal som ikke er lekeplass. Lavere bebyggelse gjør også 

uterommene hyggeligere.
• Mer frittvoksende og variert og mindre kunstig og oppkonstruert. Ingen eller 

begrenset bruk av flater som inneholder gummigranulat (ofte brukt på lekeplas-
ser), naturlige materialer fra bærekraftige kilder.

• Mer grønt og mindre betong. Gjerne dekke til store veggflater og aluminiums-
gjerder med klatreplanter. Mer hyggelig belysning på kveldstid ala opplyste 
trær ved Peppes Pizza på vinterstid. Små dammer/bekker endrer også hele 
inntrykket av et område

• mer grønt områder
• Mer grønt! Ha store pusterom. Spesielt brødfabrikken er bygd for tett
• Mer natur!!!!  Men naturlig er IKKE en kontrast til fargerikt.
• Mer uteområder
• mye grønt
• Mye grønt områder og planter ønsker vi oss.
• Mye grønt!!
• Mye høye og relativt like blokker i området og det trengs derfor mer grønne 

utearealer
• Mye lekeparker
• Nye uterom kan oppleves som veldig strukturert og det ødelegger litt. Mer 

frihet for planter og bruk.
• Når bebyggelsen er relativt nøytral, selvom det er flott, ville det vært fint med 

mer farger
• Oase
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• OFFENTLIG PARK! Det er ikke plass til flere boliger i området. Løren trenger 
en større park og ikke flere av disse ”bakgårsparkene”. Asfalt er også noe vi er 
lei av, Kryderhagen bruker mere heller og bygger opp passasjene sine med et 
”grønt” uttrykk.

• Området trenger flere parker og større grøntarealer
• Området trenger større grønnere parker/områder. Flere 1.etasjer med hage. 

Spill mer på historien til området for å skape identitet som skiller seg fra andre 
områder med mye nybygg.

• Parker som kan BRUKES, uten å sløse plass på tulleskulpturer
• Parsellhager er topp
• Pene gressplener, mindre sandkasser, blomster, busker, hekker, less is more.
• Plante mer trær og legge opp til sammenhengende grøntområder
• rom, natur, møteplasser luft, mulighet for sol store deler av dagen
• Sandvolleyballbane! Kan brukes som skøytebane om vinteren.
• Savner elementer av rennende vann og vannspeil
• Ser ingen motsetning mot urbant og grønt/naturlig. Bakgårder kan gjerne være 

mindre hvis åpne plasser og grøntarealer flyttes ut og gjøres tilgjengelig for alle 
i området

• Skap sosiale møteplasser
• Skulle ønske trær og busker var litt mer voksne når de plantes. Det tar ti-år før 

det blir som på tegninger. Uteområder uten lekeområde hvor det er hyggelig 
å sette seg ned på en benk eller et pledd å nyte roen uten bråkete og sutrete 
småunger som løper over deg.

• Sol, lys og natur må få plass slik at menneskene som bor i området har lyst til å 
benytte uteplassene. Det er mange på Løren som aldri får sollys på sin uteplass 
så tett og høyt det er bygget. Det kan ikke være bra for mennesker i lengden. 
Skap noe som ikke bare ser flott ut på tegninger, noe som menneskene i områ-
det vil benytte seg av.

• Spiselige vekster
• Stor mangel på grønne pusterom på Løren!
• Store gode uterom med ulike seksjoner fro lek, benker
• Store grøntarealer / «oaser» er viktig i bybildet
• Store grøntområder/parker er etterlengtet på Løren
• Store nok til at det faktisk blir ett friområdet og ikke bare en grønn liten flekk 

fordi den må være der
• Styrke forbindelsen til marka via gangveien opp mot Disen. Få frem sammen-

hengen i det nettet, ved å gjøre det grønne mest mulig frodig og i mange lag, 
som har en lang sesong

• Større grønne lunger. Mere trær. Mere høydeforskjell
• Større uterom med plass for ulike aktiviteter
• Sykkelparkering under tak!
• Sykkelparkering, lys, søppelkasser, sittegrupper, grønt areal

• Så mye grønt som mulig, altså trær, busker, gress o.l.
• Trenger elementer som åpner for lek, avslapping, møteplass
• Trenger en større park a la Hovinparken
• Trenger flere søppelbøtter rundt Løren med løsning som stopper fugler å dra ut 

søppel. Det råkjøres også flere steder på veiene her uten a Bymiljøetaten sier at 
de kan gjøre noe med det.

• Trenger mer trær og naturlig vegetasjon.
• Trenger variert aktivitet for både barn og voksene. Hva med Oslos lengste/stør-

ste sklie? Tenk utenfor boksen!
• Treningsmuligheter og spiseplasser
• Treningspark
• Trær og grønne busker
• Trær, ikke for ordentlig
• Unngå at de uterom som etableres bli liggende i skyggen til boligblokker
• Urbant og grønt trenger ikke være motpoler...
• Uterom skal kan brukes av alle aldersgrupper
• vannelementer, grønnsakshager, frukttrær
• Vannspeil
• Vanskelig å svare enten eller på naturlig fargerikt, gjerne begge deler. Naturen 

er ko ganske fargerik.
• Vi trenger farger. På vinteren er Løren en symfoni i grått.
• Vi trenger mer grønnt og trær på løren. Det er ikke bare fint å se på og skaper 

hyggelig atmosfære med fuglekvitter. Det hjelper også mot støy, luftforrurens-
ning og overvann.

• Vi trenger mer grøntområder!
• Vi trenger mer natur i nærområdet. Den siste tiden med korona har virkelig vist 

boehovet for naturen tett på boområdene
• Viktig med bruk og mulighet for samling.
• Viktig med grøntområder for trivsel og god helse.
• Ønsker mer trær i Lørenveien fra Sinsen kirke og østover
• Ønsker mye grøntområder, som gjerne legger opp til å være sosial ute men som 

samtidig ikke skaper for mye støy for beboere - og fine traseer for tur
• Åpne områder må ikke lukkes inn bak høyhus, men gi åpninger i gatebilde for å 

unngå følelse av trange og mørke gater
• Åpne områder og områder skjult i vekst
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• Absolutt IKKE flere pizzasteder, tannleger eller kebabsteder. Altfor mye av det i 
området! Virker veldig lite gjennomtenkt

• Aner ikke
• Barnehage
• Barnehage
• Barnehage
• Barnehage
• Barnehage
• Barnehage!!!
• Barnehage. Eldresenter/møteplass.
• Barnehage. Liten dagligvare. Frukt/grønt butikk.
• Bedre restaurant tilbud, mye av typen pizzasjapper/kioser, gastropub i områ-

det. Kanskje bibliotek eller kulturhus med kafe, restaurant og bar som Kulturhu-
set i sentrum eller Sentralen.

• Bibliotek
• Bibliotek eller lignende? :)
• Bibliotek som på Tøyen - som fungerer for utleie av verktøy til en hyggelig mø-

teplass der de holder alt fra språkkurs til å lese historier for barna
• Bibliotek.
• Bibliotekfilial, bokbytteplass, kafe med gode sofaer og brettspill
• Biljard
• Billig treningssenter
• Bilverksted. Dekkhotell. Kino som ble lovet på Løren i 2014...
• Bowling, Pub/spillsjappe alla Tilt
• Bowling, shuffleboard, plass med aktivitet. Hva med Lørens svar på Oslo Cam-

ping?
• Bruktbutikk hvor folk i området kan levere inn ting. Hvor de lager arrangemen-

ter f.eks at planteglade kan komme og bytte stiklinger med hverandre, eller ba-
bytøy/babyutstyr,  friluftsgreier, bøker. Kafe med arrangementer som bokbad, 
litteraturklubb, små kunstutstillinger, temakvelder.

• Bruktbutikker/bytte, nabolagsbibliotek
• Butikk
• Butikk?
• Butikker
• Butikklokale, ikke dagligvarer
• Bygge rekkehus, slik at det ikke blir flere tomme førsteerasjes-lokaler i området.
• Dagligvarebutikk

(Hva mener du det bør tilrettelegges for i lokalet i førsteetasje?)

Har du andre idéer? (Antall: 111)

• Det er nok butikker osv. i lokaler ved andre bygg så ønsker inget der.
• Eldrekafe,
• Er allerede for mye kafe/kiosk/matbutikker.
• Er nok pizza, sushi og kebab. Så kanskje prøve andre konsept. Det bør være et 

vinmonopol på Løren.
• Felles sauna/badstue for Løren!
• Fresh fitness/evo
• Frisør(lite tilbud av dette på Løren)
• Fritids klubb og gaming rom
• Gjerne en Sats! Tror også Sats kan være svært interessert i åpning av lokaler på 

Løren
• Gjerne noe som ikke er en del av en kjede (Narvesen, Mix, etc). Og ikke enda et 

pizza sted ;)
• Har skrevet dette under et tidligere punkt.
• Helst ikke pizzarestaurant. Butikk ala Gutta på Haugen, Smak av Italia e.l. Re-

staurant fra Lava Gruppen. Ramenrestaurant.
• Helst lokal som kan åpne for POPUP for andre aktiviteter
• Hent inspirasjon fra f.eks. Vippa, men tenk annet  enn bare mat. Kan man tilret-

telegge for forskjellige tilbud i samme lokalet, med små boder?
• House of nerds
• House of Nerds holdt til på Løren før. Jeg mener man bør holde åpen for at man 

skal kunne etablere boe lignende tilbud. Jeg syns vel også at man bør velge 
leietager litt ut ifra hva som finnes på Løren fra før. Begynner å bli nok pizzaba-
kere bl.a.

• Hvor ble det av House of nerds for ungdom? Galleri/kafe. Savner noe kulturelt.
• Ikke bygge blokk. Lag park isteden.
• IKKE FLERE PIZZASJAPPER
• Ikke flere steder med alkoholservering og mulighet for røyking. Barnevennlig. 

En lokal butikk som vil bestå lenge. Lokalt bibliotek ( telefonkiosken på Keyser-
løkka).

• Ikke grunnlag for næring i Lørenvangen
• ikke mer tyrkerpizza/kebabrestauranter :)
• Ikke pizzaresturant ihvertfall
• Ikke støyende steder
• IKKE øvingslokaler for musikk i nærheten av andre boliger! Det kommer til å 

redusere livskvaliteten til beboere som blir utsatt for støy!
• Innendørs lekeplass
• Jernvarehandel
• Kles- og interiørbutikker
• Klesbutikk for menn, skobutikk, sportsbutikk, vinmonopol
• klesbutikk, interiør
• Klesbutikk? Ikke nødvendig med flere resturanter og take away
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• Klesbutikk. Kveldsåpent utested
• lite Treningssenter
• Lokale for popup stores
• Lokaler til pop-up butikker eller SATS eller EVO
• Løren mangler liv i sentrum, så gateplan bør benyttes til noe som kan trekke 

folk og skape stemning. Heier på pub.
• Løren savner frokost/lunsjsteder som serverer noe mer enn kaffe og boller, eller 

pizza/kebab
• Makerspace
• Matbutikk
• Matbutikk!!!
• Matvarebutikk
• Mexico/Italian restaurant, new pub(so that mom and dad can escape Reality for 

some hours
• Moderne, barnevennlig bibliotek, slik som det på Tøyen. Eller et som er tilrette-

lagt for hyggelig samvær PG litterære diskusjoner for voksne.
• Musikk pub - typ med «Open mic» kvelder eller spill sted med shuffleboard e.l.
• Mye take-away i området. Trenger noe nytt
• Møtested for eldre
• Møtested for ulike grupper, feks hvor man kan ha hundetrening
• Må det alltid være noe?
• Noe som ikke støyer på kvelden. Veldig synd hvis det blir masse natteliv i gate-

ne ut mot soverom for Gartnerløkka. Heller ikke så stas med pizza/kebab lukt 
inn dit

• Nok av dagligvare her oppe
• Park
• Please Do not rent out for Take out or  Fast food.
• Pri 1: barnehage. Har lest med skrekk at det har kommet svar på saken her at 

det er nok kapasitet. De vi kjenner har vært heldig å få plass i nærheten.
• Ref. kommentar om å lage ”ungdomshus”/grendehus, der det er plass til alle 

som vil drive frivillig aktivitet, dvs. møteplass for alle aldersgrupper. Organiser 
det gjerne som grendelag/ungdomslag slik at folk kan melde seg inn og føle 
forpliktelse til å skape eit godt miljø. Det blir meir enn nok kaféar og pizzasjap-
per, så unngå for all del det.

• restaurant med god mat og stemning som passer for date med min kjære
• Restaurant som også serverer lunsj
• Restauranter eller cafeer (som ikke trenger å være bakerier), med fokus på 

trivelig atmosfære og god mat/drikke.
• Scene / Black Box
• Små nisjebutikker
• SVØMMEHALL
• Systue eller klesbutikk

• Søndagsåpen butikk er alltid kjekt.
• Søndagsåpent dagligvare. Kun én på Løren med lang kø hver søndag.
• Tenker et godt møtested for ungdommen er vesentlig om vi ønsker p beholde 

det gode miljøet som er på Løren og for å forebygge
• Treningssentee
• Treningssenter
• Treningssenter
• Treningssenter
• Treningssenter
• Treningssenter - Løren har stort behov for SATS!
• Treningssenter, lekeland for barn (eller likende)
• Treningsstudio for beboerne.
• Ungdomsklubb/verksted
• Unngå alkoholserving, røyking, unngå støy/bråk. Dagligvare, bibliotek (tele-

fonkiosk Keyserløkka)
• Vanlige butikker (dagligvare, jernvare, elektro, osv). Pub og andre virksomheter 

som typisk holder på ut over kvelden blir fort til sjenanse for de som bor nær-
mest.

• Veldig viktig med flere gode møteplasser for ungdom
• Vintagebutikk, blomsterbutikk
• Værested for folk med spesielle behov.
• Yoga-studio!!!! Trengs sårt på Løren.
• Ønsker et rolig sosialt sted (vi skal bo i Gartnerkvartalet hus 8), som kan be-

nyttes på dagtid. Selskapslokale eller øving for musikk, samt samlingssted for 
ungdom kan potensielt skape mye støy for beboere...

• Ønsker heller en park.
• Ønsker park på området, eventuelt lave bygg
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• Aktivitetsparken bør utvides så sant det er mulig mot Økern. Viktig for ungdom-
men. Senk høyden på blokkene i Lørenvangen 25. Tenk på rekkehusområdet 
og at det allerede er alt for høyt og tett på Løren. Fint om arealet for Pensjons-
parken kan utvides. Vil da bli en liten oase. Gjerne springvann. Legg vekt på 
kvalitet i utførelsen.

• Asfaltert med ledlamper og benker
• At den kommer på plass raskt...
• Badeland.
• Bibliotek, bruktbutikker
• Biltrafikk bør begrenses, utendørs parkeringsplasser fjernes og grøntområder 

maksimeres. Der det likevel besluttes å ha parkeringsplasser, bør det settes opp 
ladere og plassene bør forbeholdes elbiler.

• Blomster, sykkelveier
• Burde være større grøntarealer og aktivitetsparker med sollys
• Bør fylle på med benker, eventuelt vannspeil som henviser til ringen.
• Bør legge tilrette for en inngjerdet hundepark da det er mange hundeeiere på 

Løren
• Bør være grønne lunger mellom alle blokkene
• Dekkes til aluminiumsgjerder og kjedelige fasader med klatreplanter. Hyggelig 

belysning. Naturlig dam/vannspeil. Minst mulig betongdekke - heller gresslet-
ter!

• Den grønne ringen hadde hatt godt av en god løpesti som ikke er asfalt. For å 
hindre overvann hadde det også vært fint med en bekk i friluft (lignende tide-
mannsparken).

• Den grønne ringen som er planlagt blir bare mindre og mindre. Vi trenger mer 
park og mindre boliger. Det er egentlig hårreisende når jeg ser hva som er plan-
lagt. Det bør planlegges mye mer grøntareal i forbindelse med boliger.

• Den grønne ringen virker ikke helt i hht. intensjonen. For et par år siden skulle 
man kunne gå til Økern fra sentrum på samme tid som sentrum-Majorstuen. 
Badelandet er borte og det bygges kun kontor og leiligheter, med minimale 
grøntområder.

• Det bygges høyt og mye på Hasle og Løren, og det er ALTFOR få grøntområ-
der/parker innen kort avstand. Det er grønt og pent mellom blokkene mange 
steder - hvilket er flott - men barn kan ikke spille ball osv. mellom blokkene. 
Flere grøntområder hadde vært velkomment! Det er et stykke å gå for å komme 
til Hovinparken - og definitivt for langt for barn å gå på egenhånd.

• Det bør plantes flere trær og andre vekster, i tråd med profilen som bygges; 

Har du andre innspill til Den grønne ringen eller andre forhold i 
nærområdet? (Antall: 110)

«gartnerkvartalet, løren botaniske». Lag en gjennomført grønn profil for Løren! 
Kanskje flere grønnsaksparseller? En flott park? Flere  trær utenfor den grønne 
ringen?

• Det bør prioriteres å plante trær så tidlig som mulig, så de får vokse seg til før 
etappene skal tas i bruk. Om man kunne tenkt på det litt som med da den en-
gelske park ble anlagt hadde det vært en investering for fremtiden. Også viktig 
at ringen er tydelig koblet på gangveiene opp mot marka og styrker disse

• Det bør snart kompenseres for Økernsenteret og Coop Obs. Det bør være et 
bredere utvalg av butikker, vinmonopol og storhandel i nærheten. Det er et 
stort savn.

• Det er et behov for en svømmehall i området
• Det er foreløpig for mye trafikk og for dårlig vei for barna som går til skolen fra 

Gartnerkvartalet. Ønsker stort fokus på dette.
• Det er generelt for lite grønt på løren.
• Det er viktig med gode plasser folk kan møtes utendørs. Både barn, ungdom, 

voksne med og uten barn og de eldre. At det legges til rette for slike møter med 
alt det innebærer. Kanskje et sted for utendørs sjakk? En god lun sone for de 
mer voksne og en invitasjon til variert fysisk utfoldelse for barna og ungdom-
men

• Det hadde vært fint med inngjerdete områder for hunder. Vi har hund og savner 
gode møteplasser for hundene i område.

• Det må brøytes vinterstid, også en del av stiene slik at folk med barnevogn eller 
rullestol også kan benytte seg av gode rekreasjonsområder i nærmiljøet.

• Det må påses at arealene blir store nok, at fremkommeligheten er god og at 
hele ringen henger naturlig sammen.

• Det som er så fint med Løren (kontra f eks Ensjø) er at det er fokus på mye 
grøntområder, så fokus på parker, grønne alléer o.l. er positivt.

• Det trengs mye større parker og grøntområder.
• En biffresturang
• Etablere tuftepark
• Fiskedamm og eller rennende vann
• Fjern den ene blokken (mot den grønne ringen) slik kommunen har bedt dere 

om. Om dere bryr dere om Løren og genuin kvalitet på området så er det det 
eneste riktige valget.

• Flere buss-tilbud mot sentrum
• Flere fartsdumper hadde vært fint, sånn at folk slutter å kjøre som griser. Ren-

nende bekker er også veldig koselig, som det er nede ved Hasle/Hovin
• Flere gateladeplasser for el-bil. Ordentlige le-skur med reell værbeskyttelse på 

alle buss
• Flere grøntområder som faktisk har sol.. mange som bygger altfor høyt. Det er 

dumt å bygge fine områder hvis folk synes det er trist/ønsker ikke å bruke dem.
• Flere Tufteparker. Billig trening for alle.
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• Frukttrær og bærbusker som forbipasserende kan spise
• Få ned bråket fra trafikk og gjør tiltak for å redusere råkjøringen (også på nat-

ten)
• Gang- og sykkelveier. Mer beplantning og åpne rom. Benker å sitte på. Bilfrie 

områder.
• Gangvei/sykkelvei.
• Generell innspill er at det går ganske tregt når det gjelder utbyggelse av Den 

Grønne Ringen
• God løpevei uten for mange veikryssinger.
• Grønne alleer. Hengeplanter. Treningsapparater.
• Grønne lunger, klatresenter, treningsmuligheter både ute og inne
• ”Grønnest mulig, adskilt sykkel / fotgjengere / biler. Opplyst når mørkt. Toalett 

muligheter.  
Flere typer butikker (clas ohlsson, elkjøp o.l)”

• Ha fokus på sykkelveier og gå veier slik at det er lett å komme seg på butikken 
og besøke naboer. Må ha mange sykkelstativer både inne og ute.

• Hageparseller for beboere i området. Frukttrær.
• Har ikke veldig trua på dette. Men overrask meg gjerne!
• Hele ringen burde tilby løpesti som IKKE er i asfalt. Det ødelegger bare knær.
• Her igjen, unngå alt for mange synlige menneskelige inngrep, men heller hold 

den grønne ringen frodig og vakker! Et pusterom innimellom alt det menneske-
skapte

• Hundepark
• Hundepark, lufteplass. Veldig mange hunder her oppe og dette er til glede for 

store og små, yngre og eldre
• Idiotisk å kalle det ”Den grønne ringen” når Løren nesten ikke har noe grønt! Er 

generelt bygget altfor høyt og tett. Synes ikke det burde bygges på den tomten 
i det hele tatt da det heller burde blitt en park.

• Ikke bygge for høyt!!!!
• Ikke fjerne de store flotte trærne som ligger mellom gartnerkvartalet og de nye 

blokkene. Det hadde vært synd om slike flotte store trær fjernes og det kun 
plantes små trær/busker.

• Ingen god idéer. Viktig å ivareta grønne områder mellom byggene hvor det er 
mulig å oppholde seg.

• Ingen konkrete tiltak utover at jeg mener det er viktig å kombinere grønt med 
det urbane Løren. Det området virkelig mangler er en park (lignende feks 
torshovdalen). I tillegg bør vi ha en svømmehall (ikke nødvendig med badeland, 
men et sted for trening/evt babysvømming). Det er også ønskelig med enda et 
treningsstudio (Sats/elixia) el. Savner i tillegg en idrettsbane (til å løpe 3000 m 
el). Dette er også hensiktmessige tiltak for barn og unge i området, kan brukes i 
forbindelse med gymtimer osv. Området rundt vinslottet har blitt veldig fint, og 
har klart å kombinere hyggelige uteområder med blokker. Håper man kan få til 

noe lignende mot Økern.
• Ingen spesielle forslag annet enn at grøntområdebe ikke nødvendigvis trenger å 

være stringla. Personlig preferanse er parker som ser ut som de har vokst frem 
naturlig.

• ”Innspillene mine er mer generelle: Hold høydene på blokkene på et nivå som 
faktisk slipper inn sol og lys slik at det som er grønt i området kan vokse og 
trives.  
Holde mest mulig åpent for gjennomgang, slik at bygningene ikke virker som en 
mur - også den som ligger langs Lørenvangen. Ikke trekk blokkene for høyt opp 
mot rekkehusene, men la det være mye grønt ut mot Lørenfaret.”

• Ivareta parkene og grøntområdene i området. Bydelen vil ikke oppleves grønn 
og frodig hvis det bare er busker langs veien.

• Jeg er litt bekymret for trafikk i Lørenvangen.
• Jeg synes planene for løren aktivitetspark ser helt fantastiske ut, med underjor-

disk flerbrukshall, kombinert med grøntområde for lek og fritid. Terningkast 6 
på den type ideer. En ren park i seg selv blir fort kjedelig, så at grøntområdene 
også kombineres med aktiviteter settes pris på.

• Jeg vet ikke hva den grønne ringen er
• Lag et sted for å ta en pause på turen. Et lunt sted for å spise en is eller take-

away-kaffe i solen, mens du ser på noe pent eller interessant: kunst, fontene, 
blomsterbed   jfr klassiske parker.  Få på plass bidrag til Stolpejakten.

• Lag miniamfi/scene for å kunne ha utekonsert og andre ”grendearrangement”
• Lavere fartsgrense og flere fartsdumper. Alt for mange kjører for fort i området. 

Mer farger på husene. Området er trist om vinteren. Mange flere trær. Offentli-
ge benker. Utekino om sommeren

• Lokale tiltak blir fort marginale og for min del er effektiv kommunikasjon til 
marka av større betydning.

• Luftig og grønt - ikke bygg helt inntil vei og heller ikke for tett
• Løpevei uten for mange veikrysninger - håper dette blir en strekning for myke 

trafikanter.
• Lørenparken har et høyt besøkstall, det er sterkt behov for alternativer til denne 

parken. Sykkelbane er høyt på ønskelisten.
• Med alle boligprosjektene tiltrekkes mange barnefamilier og folk i etablerings-

fasen. Det må bli bedre barnehagedekning i området. Det må også tenkes mer 
helhetlig av tilbud enn bare dagligvare og boliger. Det trengs mer tilbud av nye 
typer butikker, restauranter og tjenester for å gjøre området litt mer levende. 
Ikke minst må man gjøre noe råkjøringen som skjer rundt om på Løren.

• Mest mulig naturlige ting som trær og busker og ikke så mye kunstige ting
• Mindre trafikk i område!
• Mindre trafikkerte veier (bilveier). I dag blir det kjørt mye tunglast pga utbyg-

gelse, noe som er generende og forurensende! Mer ro rundt grøntarealene er 
viktig.
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• Mye på Løren er bygget rundt småbarnsfamilier. Små leiligheter tett i tett. 
Viktigst at bygge store leiligheter så familier med to barn får plass og kan bli 
boende. Før mye ut og in flytting skaper stor utskifting på barnehager og skoler. 
Både bland personal og elever. Kanskje dere burde satse på noe mer for ung-
dommer. f.eks. skatebowl, minigolf, bordtennisbord etc.

• Mye variert bruk av vegetasjon og mye mer bruk av elementer av vann.
• Nei, jeg bare synes det er supert med så mye grøntareal som mulig.
• No
• Området må være åpent og inviterende for alle i området.
• Parker med mulighet for alle å benytte seg av.
• Plasser for å sitte ute
• Rydd opp all søpla rundt . Området er på vei til å få et slumrykte pga det flyter 

søppel i gatene
• Savner utendørs treningsmuligheter utenom tufteparker, som for eksempel en 

trenings/mosjonstrapp, løpebane og lignende.
• Se markør
• Senk fartsgrensen, kun kjøring til garasjer
• Senke farten på veiene, mer fartsdumper; forby parkering langs veien. Mer 

grønt. Bygge ett stort parkeringshus. Utbygge Løren torg.
• Separat sykkelvei så mindre barn kak benytte sykkel. Mye grøntareal
• Skal all trafikk til og fra Økern portal og hotellet gå gjennom lørenvangen / lø-

renfaret? Det kan da umulig bli ”grønt”  eller miljøvennlig for oss som bor her...
• Skap en rød tråd som gjør befolkningen bevisst på at det er sammenhengende 

forbindelse. Gjerne avgreininger ut fra ringen som skaper nysgjerrighet og som 
kan trekke inn mennesker til ”ringen”

• SLUTT å fjerne grøntområdene våre og gi oss MER og STØRRE grøntområder! 
Blir deprimert av den asfaltjungelen her...

• Spennende belysning, mer vann/bekk og forskjellige planter med mye benke-
plass. Alternativ underlag - ikke bare afalt å gå på.

• stoppesteder med benker, søppeldunk og kunst man kan bruke fx klatre/sitte 
på

• Svært begrenset plass til grønne lunger. For massiv utbygging i området, altfor 
lite grønt og utvalg av butikker og det man trengerci hverdagen. Trenger ikke 
ørten kaffebarer, mini lekeplasser og kebabsjapper

• Sørge for store grøntarealer med planter og trær. Mange flytter til Løren fordi 
de er lei av den ekstremt tette bebyggelsen nede i byen

• Tilrettelagt for barnevogn uten idiotiske fall eller hårnålssvinger
• Tilrettelegg med sykkelstier
• trenger mer butikker til klær
• Tror ikke noe på den grønne ringen, da så godt som ingen lovnader for Økern/

Løren/Hasle så langt har blitt holdt de siste 15 årene, og beboere har blitt holdt 
for narr.

• Tursykkelområder, turstier uten mye veistøy
• Ungdomsskole og badeanlegg.
• Utvid aktivitetsparken - det er nå toget går!! Ikke lag en ny fremtidig getto uten 

tilstrekkelige aktivitetsområder for ungdom. Kan ungdomsklubb integreres 
sammen med fysisk utfoldelse??? Pensjonsparken: Grønne blomstrende områ-
der med nivåforskjeller. Lørenvangen 25: Lavere blokker!!! Gjerne barnehage, 
større grønne områder. Hvorfor har vi ingen parkeringsplasser til gjester???

• ”Velg plater som krever mindre vedlikehold 
Den gangbroen burde rehabiliteres hvis den skal være med en del av den grøn-
ne ringen”

• verksted for beboere
• Vi bør ha mer park og grønt areale og vi bør ha en friidrettsbane i Løren/Økern 

området. Tar vi ikke vare på muligheten nå vil vi om noen år få problemer med 
gjenger og bråk fordi det ikke satses nok på å legge til rette for ungdommen.

• Vi trenger mere «park»-areal. I helgene er Peer Gynt parken full
• Viktig med aktiviteter for ungdom. Fotballbane, tennisbane, padelbane. Inklu-

der aktiviteter som gjør at området blir et sted å være.
• Viktig med nok parkeringsplasser
• Ønsker ikke boliger på dette området. fortetningen er stor nok på Løren
• Ønsker tursti lett tilgjengelig med barnevogn.
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• Av smittehensyn
• Bil eller kollektivtrafikk
• Bil til daglig og T-bane når jeg reiser til byen
• Bil til området, går internt i området
• Bor nærme nok så jeg kan gå til alt, så det er veldig behagelig.
• Bruker banen til jobb, men også buss og bysykkel.
• Bruker mest T-Bane, buss, trikk, tog, sykkel og sparkesykkel
• Bruker mye forskjellig, kombinasjon av gå/sparkesykkel mellom økern/hasle/

løren, og buss/tbane til sentrum
• Bruker mye kollektivt, buss hvis jeg mot retning Grunerløkka/Torshov eller 

Gamlebyen. T-bane hvis jeg skal i retning Jernbanetorget (linje 5) eller Natio-
naltheatret (linje 4).

• Bruker også bil og sykkel
• Bygg fasiliteter for sikker parkering av el-sykler, samt mulighet til lading og vask
• Bysykkel hadde vært mye brukt om det var nok sykler. Alltid tomt på Løren. For 

mange sykler ned. Ingen opp.
• Dessverre ingen umiddelbare muligheter
• Det er stort sett gange eller sykkel som gjelder. Synes kollektivtilbudet kunne 

vært bedre.
• Det går ikke an bare å velge ett alternativ, basta! I løpet av en uke er behovet 

følgende: Gå, T-bane, bil, sykkel
• Dårlig og ikke sammenhengende sykkelveier på Løren. Byggeprosjekter tar 

seg tilrette i byggeperioden som Økern Portal og Løren Porten der de fjerner 
sykkelveier i byggeperioden.

• Flere avganger fra T-banen hadde nok ikke skadet. Alt for lenge ventetid når 
man skal til/fra Løren.

• Flere fartsdumper i veien. Flere steder å parkere sykkel.
• Flere T bane avganger
• Foretrekker bil, men går mye og tar mye kollektivt. Tar alltid kollektiv inn mot 

byen.
• Før corona —> buss og t-bane. Går og sykler mye også
• Få busser som går til sentrum fra lørenområdet. Fleste går fra økern slik at det 

i praksis kun er t-banen som blir aktuelt i dag. Lite parkeringsmulighet eller 
gjesteparkering i området også.

• Gange, kollektivtransport og bildeling også aktuelt
• Gjelder ikke korona perioden
• Går eller sykler. Vil bruke sykkel mer for eksempel til jobb når vi flytter til Løren 

Hva er din foretrukne mobilitetsform i dag?

Kommentar (Antall: 68)

neste år
• Går mest, men tar også sparkesykkel/sykkel til jobb i sentrum. Bruker også 

bildeling i helgene.
• Går og bruker kollektivt. Har ikke bil.
• Går stort sett hvis det tar under 1 time dit jeg skal. Ellers blir det t-bane (evt. 

sykkel om sommeren).
• Håper på el-sykkel deling
• i nærområdet er det sykkel og gange
• I tillegg til t-bane
• Jeg går eller sykler i stor grad
• Jeg går innad i Løren/Hasle/Økern ++ nærområdet. Ellers tar jeg buss/bane for 

det meste for å komme til sentrum og jobb. Så begge er svært viktige for meg. 
Etter at flere av prosjektene har blitt ferdigstilt på Løren og utearealene har blitt 
hyggelig og inkluderende merker jeg tydelig at jeg går mer rundt - både for ko-
sen sin del men også for å komme meg til Carl-Berner / Løkka / Ensjø . Gå-turen 
til Storo er ikke noe hyggelig dessverre på grunn av trafikken og at det er lite 
grønt. Merker at jeg tar bussen oftere den veien og velger å gå mindre.

• Jeg går mye i privaten. Og bruker t-bane i jobb sammenheng (når ikke corona)
• ”Jeg rusler mye i området. Setter pris på 

Hyggelige gangstier og grøntområder, vannspeil og lignende.”
• Jobbet på hjemmekontor for tiden. Så blir mest spasering i området og noen 

langturer i marka eller parker i Oslo.
• Kjører bil og sykler. Begge deler håpløst i nærmiljø rundt prosjektet
• Kjører elbil idag fordi jeg bor litt utenfor Oslo.
• Kollektiv og bil
• Løpe
• Mangler bussforbindelser til Løren.
• Men hadde bysykkel vært mer tilgjengelig hadde dette vært mer aktuelt
• Mer bane/buss om vinter
• Mest sykkel men også veldig mye gange
• Mindre bruk av bil for å redusere støy i området.
• Nå ifbm korona - går jeg så mye jeg kan. Kjører egen bil hvis det er store avstan-

der
• Området ligger skrekkelig nær Tbane, slik at det bør bygges med minimalt med 

parkering. Kjeller bør brukes til aktivitetsrom for unge, gamle, single.
• Over lengre avstander; alltid bil. Ellers gå
• Pga corona
• Pga corona. Ellers : gå, buss og t bane.
• Pga covid-19 situasjon ellers bruker jeg kollektiv t-banen
• Pga COVID-19 unngår jeg delingssparksykler og kollektiv transport
• Selv om dagens byråd klarer å kvele bilens rolle, burde det planlegges for at 

bilen kan ha en større rolle i fremtiden, hvor den kanskje er grønn med tanke på 
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el eller hydrogen. Bygg nok parkering!
• Sparkesykkel. Omfang det istedenfor å gå til krig mot det.
• ”T-bane raskest til/fra sentrum 

Går hvis jeg skal rundt i nærområdet 
Leier bil hvis jeg skal ut av oslo en helg”

• Tar t-bane og tog til jobb, men prøver ellers å gå mest mulig.
• Tbanen går altfor sjeldent
• Til vanlig bruker jeg for det meste T-bane til og fra jobb, men går/sykler mindre 

distanser.
• Tilrettelegge for buss stopp i lørenvangen område. Ekspressbuss til sentrum
• Transport el sykkel longtail
• Varierer veldig. Hvis vi skal til matbutikken går vi, men skal man andre steder er 

det enten t-bane eller bil som blir brukt.
• Vi bruker transportsykkelen når vi skal lenger enn 100 meter, vi sykler omtrent 

hver dag
• Vi må ha en buss her. T- banen må gå oftere.
• Viktig å legge til rette for sykkelparkering innendørs.
• Vil gjerne sykle mer, så tilrettelegging/sykkelvei hadde vært topp.
• Ønsker bedre sykkelfelt der barn kan sykle uten risikere at bli påkjørt av biler. 

Sykkelfelt på Løren er konstant blokkert av biler. Dette før at det ikke finnes 
plass før biler att stoppe. Biler stopper også på fortau.

• Ønsker bedre tilknytning til Grünerløkka... Kort å kjøre, lang tid med offentlig 
transport

• Ønsker bedre tilrettelegging for delingstjenester på Løren. Her må det opp flere 
bysykler, gjerne med el motor.

• Bil eller kollektivtrafikk
• Biler som man kan ta til marka/ikea etc hadde vært flott
• Den absolutt beste måten å ta ”inn” omgivelsene på og observere det som skjer. 

Men det krever gode ”snarveier” og litt variasjon i hvordan man kommer fram.
• Det er litt rart å kun velje ei mobilitetsform. Det er jo ikkje slik at det er ein ting 

og ingen andre ting. Det ville vere meir logisk å kunne prioritere. Det er jo det 
som er fordelen ved å bo sentralt. Den eine dagen er det fornuftig å ta t-bane, 
eller bruke bysykkel. Neste dag er det bildeling eller leigebil.

• El-bysykkel
• En buss som knytter Løren til sentrum, slik det var før. Busser går langs ringvei-

ene, men ingen ned til sentrum (Grünerløkka osv).
• Flere avganger fra T-banen hadde nok ikke skadet. Alt for lenge ventetid når 

man skal til/fra Løren.
• Flere elbiler!
• Flere koselige områder for gåturer
• Gå - buss !
• Hyppigere avganger og raskere rute til Jernbanetorget
• Jobber på Fornebu, så er avhenig av transport dit.
• Kort avstand til alt man trenger
• Legg gjerne en stasjon for delings-sykler og el-sykler i tillegg til by-syklene vi 

alt har
• Leie av elsykkel og elbil
• ”Leier bil hvis jeg skal ut av oslo en helg 

De andre tilbudene finnes i god grad allerede.”
• Liker at alt er nært.
• Løpe
• Løren ligger jo ”nærme” marka (2,5km), men vi trenger flere muligheter til å 

komme oss UT til marka. Det å kunne leie en sykkel og sette den fra på marka-
grensen vil gjøre naturen mye mer tilgjengelig. Vi har heller ingen muligheter å 
ta en buss rett til marka. Bildeling er også høyt på lista.

• Løren tbane er lite gunstig når man skal reise mot sentrum, kunne ønske denne 
koblet opp mot Carl Berners plass

• Mer avganger i rushtiden, ellers hadde elsykkelutleie vært veldig aktuelt i syk-
kelsesong med tanke på covid. Man kan reise litt lengre med elsykkel og man 
får den drahjelpen man trenger i oppoverbakkene fra sentrum hjem til Løren.

• Mest sykkel men også veldig mye gange
• Mulighet for å spasere i nabolaget

Hvilken mobilitetsform ønsker du i fremtiden?

Kommentar (Antall: 45)
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• Når det ikke er smittefare lenger
• Oftere avganger fra Løren T-bane enn hvert 15. minutt
• Savner bedre kollektivmuligheter på Løren. Feks buss som går til Grünerløkka 

og Kampen/Tøyen
• Savner flere bysykkelstativ i nærheten.
• Setter pris på god tilrettelegging for gange og sykkel. Savner også bedre kollek-

tivtilbud, for eksempel med en bussrute gjennom Løren som går til sentrum og 
andre sentrale områder.

• Skil mellom sykkel og sparkesykkel!
• Skulle gjerne hatt litt bedre kollektivforbindelser til/fra Løren. Bedre busstil-

bud er muligens den enkleste måten å få til det på. Ellers skulle jeg gjerne hatt 
delingstjeneste for lastesykkel!

• Skulle ønske Løren t-bane var koblet opp til Carl Berner
• ”T-bane og buss tilbudet er svært viktig og må opprettholdes for å bruke minst 

mulig til når en skal på jobb og ærend i sentrum.  
Gå-arealene må utvides enda mer - spesielt mot Storo. Er det hyggelig å gå mot 
Storo så vil du velge å gå oftere til Storo enn å ta bussen. Inkluderende utearea-
ler som buzzer av liv gjør at du foretrekker å gå mer.”

• Tbane vil være det naturlige for området.
• Tilbudet på Løren generelt er altfor dårlig med lite variasjon, så man trenger 

kollektivt for å komme seg nærmere sentrum uansett.
• Trikk
• Trikk fra Sinsenkrysset til Helsfyr via Ulven og Teisenveien
• Trives med sykkel, vanskelig med parkering
• Unngå bilkjøring.
• Ved innflytting i gartnerkvartalet vil jeg benytte sykkel/kollektivtilbud, og bilen 

vil stå parkert i mye større grad.
• Veinettet i Lørenvangen og Lørenfaret burde ikke belastes med mer biltrafikk 

enn høyst nødvendig. Dette er skoleveien for mange barn og det må være med i 
planene som legges.

• Ønsker bedre tilrettelegging for syklende
• Ønsker fortsatt tilretteleggelse for bil
• Ønsker mer plasser biler kan stoppe, så sykkelfelt og fortau kan bli fri fra biler.
• Ønsker sterkt bedre forbindelse fra Løren til Grünerløkka og st hanshaugen
• Åpent for det meste, men avhengig av bil pga lang jobbvei

• All trafikken til og fra Økern portal og hotellet?  I tillegg skal lørenveien bli 
enveiskjørt miljøgate, slik at mer trafikk blir tvunget til lørenvangen.  Dette 
bekymrer meg.

• ”ALLE veier på Løren MÅ få MANGE fartsdumper! Det er folk som tester bilene 
sine fra 0 - 100Km/t så fort de kan. Det er mye burning her også..  
Mange som bor her kan ikke Norsk eller respekterer ikke Oslo Kommunes sin 
sorterings politikk. Det ligger søppel utenfor nedkastene fordi nedkastene er 
fulle, eller de som skal kaste har ikke nøkkel eller har glemt nøkkel. De kaster 
matavfall i papp avfall osv. Oslo Kommune må lære folk opp bedre før de gir 
bort gratis leiligheter”

• Be kommunen vurdere buss fra Løren til Carl Berner, eller helst, ned til sentrum.
• ”Billige treningssenter trengs.  

Og steder hvor man kan sitte ute å spise en matpakke osv sammen med ven-
ner/familie.”

• ”Burde være flere tilgjengelige ruter i kollektiv. 
 
Flere tilbud for barnehageplasser. Vi bor på Løren, men får ikke barnehageplass 
i nærheten. Vi må derfor bruke bil hver dag som en konsekvens av dette. En 
halvtime eksta tid på pendling langs ring 3”

• Bygg flere gjennomgående leiligheter, der planløsning blir prioritert. Trenger 
ikke at alle leiligheter har balkong side ved side og kun vindu mot en retning/
flate. Del heller opp i mindre blokker med færre leiligheter i hver oppgang. 
Kvalitet fremfor kvantitet.

• Bygg grønt og inviterende for omgivelsene. Gjerne så høyt som P og B tillater.
• Bygg hus med grunnmur. Og lag gode fellesarealer både ute og inne. Fellesrom 

som kan leies av alle område til bursdager, konfirmasjoner etc. ikke glem ung-
dommene, veldig mye er tilrettelagt for små barn i område, men de vokser seg 
store fort. De trenger steder å møtes, lage musikk, låne symaskiner, reparere 
sykler etc

• bygg lave bygg, større leiligheter med separat kjøkken/stue, fokus på lekeplas-
ser og grøntområder.

• Bygg lavere og mer fargerikt, og lag større uteområder. Løren er en stor be-
tongkloss og grønne områder som oppleves åpne for alle er en stor mangelvare 
her.

• Bygg med tanke på støy (både for oss som bor her og for de som skal flytte dit), 
trivsel og et grønnere Oslo. Det er bra for helsa vår :) Lykke til!

• Bygg noe spennende og annet!

Helt til slutt, har du andre kommentarer eller innspill? (Antall: 88)
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• Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor 
andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene fra bygge- og 
anleggsvirksomhet 30 % av byens transportrelaterte utslipp. I tillegg er de en 
vesentlig kilde til luftforurensning. Beboere på Løren, spesielt de i rekkehusene 
har under en utrolig lang tid blitt utsatt for utbygging med konstant støy. Når 
dere tar et beslutt på storlek og høyde på det nye bygg ønsker vi at dere også 
tar hensyn til de barn som er hele dagen i barnehagen og som i hele deres opp-
vekst har levd med støv og luftforurensning.

• Bygghøyden ved hestekastanjealleen bør ikke overstige 6 etasjer
• Det bygges altfor mye boliger i forhold til tilbud i øvrigt. Obos av alle bør ta sitt 

samfunnsansvar og ikke bygge ennå mer leiligheter, men satse på andre tilbud 
som samfunnet lokalt har bruk for.

• Det bør være en fritidsklubb for ungdommer
• ”Det er veldig lett å tenke at det viktigaste er å lage aktivitet for barn og ung-

dom, og det er det. Men det er viktig at unge vaksne, folk midt i livet og eldre 
også føler seg knytta til området og har ein plass å møtes for aktivitet, og at det 
er mulig å møtes på tvers av generasjonar.  
Prøv å unngå at dette blir til enda eit ””urbant byliv””-prosjekt, der folk i stadig 
bevegelse i og utanfor kaféar og butikkar skaper liksom-fellesskap. Det folk 
har behov for er ein trygge møteplassar, kunne drive med aktivitetar i lag med 
andre, møte venner og bli kjent med nye folk. Folk treng ein uprentensiøs og 
lavkost møteplass.”

• Det må komme et billig treningssenter! Tilbudene for trening på Løren idag er 
altfor dårlige dessverre. STERK og studio jobbsprek er altfor dårlige og dyre 
alternativer

• Det trengs flere barnehager på Løren...kanskje lokalet i 1. etg kunne vært brukt 
til det.

• Det trengs mer grøntareal på Løren. Mere parker
• Dette var fint! Bra med undersøkelse!
• Er kanskje lurt å ha et nabolagskontor/sted hvor folk lese/få informasjon om 

utvikling på Løren. Komme med innspill og ideer og eventuelle saker som angår 
området?

• Etter å ha bodd på både Garterløkka og Gartnerkvartalet, ser vi noen gjenta-
kende ”problemer” som beboere ofte klager på. Det største problemet virker å 
være kapasitet på søppelbrønnene, som ofte blir fulle. Dette har dere garantert 
hørt mye om, men det er fint å ta det med i videre planlegging.

• Fint at dere søker innspill fra beboere i nærområdet!
• Flere i min omgangskrets uttrykker ønske om å dele enten helt eller delvis kjøk-

ken og stue i sin bolig. De ønsker også en noe større balkong(større enn 7 m²)
• Flott at dere tar imot innspill. Med så mange nye boliger er det svært viktig at 

tilbud om barnehage og skole ivaretas for det økte befolkningstallet i området. 
Samme gjelder tilbud om fritidsaktiviteter. Som nærmeste nabo til Hasle/Løren 

banen og ishallen oppleves kapasiteten her som sprengt.
• Flott område, men ikke så levende som det kunne vært.
• ”Færre etasjer i blokkene nærmest grønn ring 

 
Innlemme/samkjøre prosjektets uteområder med den grønne ringen”

• GI OSS MER OG STØRRE GRØNTOMRÅDER!!! Med tre og et halvt tusen 
utropstegn etterpå. Det er helt tragisk å se hvor grått Løren er. Vi trenger ikke 
flerbrukshall, vi trenger PARKER

• Gjør noe som øker attraktiviteten til området - ved arkitektur og uterom
• Gode familieboliger med god planløsning :)
• Grønne uterom og tema lekeplasser. Synes det bygges for høye bygg. Ønsker 

mer rekkehus med en liten hageflekk.
• Hadde vært fint med flere muligheter for aktivitet innendørs også,..
• Hent noen skikkelig store trær og plant dem her og der. Det vil gi et mindre 

”konstruert” inntrykk og man vil i mindre grad føle at man bor i noe som ble til 
på et tegnebrett. Store trær gir en følelse av rå natur og av symbiosen mellom 
ny moderne bebyggelse og av det som var der før. Det som var der før i disse 
områdene var riktignok industri, men folk glemmer fort og ønsker heller å føle 
at de har flyttet et sted med en bedre historie.

• Hver leilighet bør ha egen parkeringsplass.
• Håper bygningene ikke blir så høye og tette, det gir meg lyst til å flytte fra 

Løren
• Håper dere lager dette som en naturlig del av Garnerkvartalet - som er et flott 

prosjekt. Håper dere lager veien/området mot rekkehusene på motsatt side 
flott. I så tilfelle kanskje de nå veldig slitene rekkehusene kan bli mer populære 
og etterhvert bli pusset opp av evt nye eiere med årene.

• Håper det blir gode sykkelveier og -traseer til/fra Løren, gjerne i forbindelse 
med de grønne områdene.

• Håper prosjektet har fokus på miljø og bærekraft. Alle prosjekter i 2020 som 
ikke har et slikt fokus bommer.

• Håper virkelig OBOS ikke får bygge en ny mastodont ved siden av Gartnerkvar-
talet. Kommunen har tillatt utbyggerne på Løren å bygge alt for høyt og alt for 
tett på bekostning av bokvaliteten. Kvaliteten på uteområdene har blitt noe 
bedre etterhvert. Tenk mere sol, tenk enda mere grønt, tenk utfoldelse, tenk 
ungdom, tenk barn, tenk gamle. Vi skal bo og leve der!

• Ikke la dere lure til å tro at fremtiden er uten biler. Hvorfor skal biler være fy fy 
når de ikke slipper ut i 2040? Løren skal vare lengre enn ti år. Planlegg for at det 
fremdeles vil være et ønske om å ha bil

• Ikke skyggelegge alt. Bygg i andre materialer. Dekk med grønt på vegger, tak 
og uterom. :)

• Jeg blir nærmeste nabo med balkong ut mot dette prosjektet og har veldig lyst 
på god informasjon og mulighet for å komme med innspill.
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• Jeg bor i Gartnerløkka og setter stor pris på det flotte uterommet. Ikke bygg for 
høyt og tett på løren. La det bli et sted folk kan bo hele livet. Bygg flere store 
leiligheter - familier trenger minst 3 soverom, to bad og to oppholdsrom / helst 
til en overkommelig pris. Vi er mange som nå bor i 85 m2 leiligheter, men som 
trenger bedre plass. Ingen har lyst til å flytte fra løren, men det finnes knapt 
noen alternativer for oss.

• Jeg håper at dere bygger litt mer med hjertet og ikke kun profitt denne gangen. 
Mitt ønske er at de ikke bare setter opp enda en blokk, men at de etterlater seg 
noe å være stolt av også. Det er på tide å gi litt tilbake til alle de som bor i om-
rådet - spesielt til ungdommen. Løren er deres hjemsted også og de fortjener ”å 
bli sett”. Kanskje også bli hørt i denne sammenhengen?

• Jeg håper dette prosjektet er med på å høyne kvaliteten på boliger i området, 
både arkitektonisk, men enda viktigere: Kvalitet på leiligheter. Leiligheter som 
er store, lyse og fine nok til at man ønsker å ende opp der kan gjøre området 
mye mer lukrativt

• ”Jeg savner SATS eller lignende i området, eller noe annet aktivitetstilbud. 
Kanskje klatresenter?  
Det er veldig fint med serveringstilbud og at det skjer ting, men ta hensyn til 
naboer. Det er veldig mange småbarnsfamilier her, og synd om dette blir et 
partysted med masse natteliv.”

• Jeg synes det bygges for tett. Mye innsyn til naboer.
• Jeg synes generelt det er bygget for for høyt på Løren. Fra oktober - mars er 

det få steder man kan nyte sollys på bakkenivå. Jeg skjønner at prosjektet 
ønsker å bygge boliger, men det er helt avgjørende for Løren i fremtiden at man 
klarer å få nok åpne grønne plasser. Jeg håper prosjektet kan bidra til det og 
tilføre området noen kvaliteter.

• Kjøp opp rekkehusene i Lørenvangen og lørenfaret så kan dere lage noe stort 
og kult som ikke finnes maken til

• klesbutikker og fler shoppingmuligheter
• Kort oppsummert, mindre drabantby enn i dag og mer variert og urban/fargerik 

bebyggelse ala Grünerløkka og Clemenskvartalet i Bjørvika.
• La det være luft mellom boenhetene, i dag er det for tett mange steder, vi tren-

ger både grøntområder og litt avstand mellom byggene
• Lag praktiske løsninger for beboere og gi mindre spillerom til idiotiske arkitekt-

forslag. Hårnålssvingene inn til gartnerløkka er håpløst
• Lykke til!
• Løren er på et stadige der området kan bli livlig, fullt av mennesker og trivelige 

aktiviteter, men det krever omtanke og tilrettelegging. Maksimering av  antall 
boliger vil i så måte være negativt. Området er også preget av gjenger, trafikk-
forseelser som råkjøring og noe kriminalitet. For at det ikke er den siste delen 
som skal ta over, må området vekkes til live med masse aktivitet, grøntarealer 
og områder der mennesker liker å være.

• Løren har blitt veldig fint med tiden... men manglende Vinmonopol og et bedre/
billigere treningssenter hadde vært å foretrekke. SATS, Frisk etc. dagens senter 
på Løren er for rike bloggere, ikke folk med normal inntekt.

• Løren mangler tilbud for andre en småbarns familier og kafefolk. Trenger heller 
ikke flere pizza sjapper

• Løren trenger friområder med trær og behagelige uteområdene. Alle lekeplas-
sene i fellesarealene, samt i Peer Gynt-parken gjør at støynivået er veldig høyt 
til en hver tid. De uten barn ønsker også et sted å oppholde seg. I tillegg har 
Lørenveien stort potensiale for kafeer og handel dersom den blir bygget om 
som planene tilsier med enveiskjøring og en grønn korridor. Flere boligområder 
som ligner på Krydderhagen hadde vært en fordel, da utearealene og de lave 
blokken gir en hyggelig og intim stemning. De høye, tette blokkkene oppleves 
sterile og ukoselige.

• Mange av oss som har bodd åresvis på Økern synes dessverre det har blitt utri-
velig på Løren med den massive boligutbyggingen. For ensformig og altfor tett. 
Fint det rustes opp, men savner variert bebyggelse med grønne lunger.

• Mener det maks bør bygges 5-6 etasjer for å få mer varierende høyde på byg-
gene i nærområdet. Det er svært mange bygg under oppføring på 8-10 etg, det 
holder nå.

• Mer farger på arkitekturen please☺️ Løren er så grå og trist
• Nei
• Nyttig undersøkelse om den blir lyttet til. Løren har totalt sviktet barn og ung-

dom over ”lekeplass-alder”. Derfor flytter vi straks og mange med oss.
• Ok
• Opptatt av at det ikke bygges for høyt og for tett. Ønsker flere boliger for små-

barnsfamilier som «vokser ut»  av 3- og 4-roms. Vil gjøre at flere forblir i områ-
det og føre til mer sammensatt befolkning.

• Park og næring! Gjøre Løren til et attraktivt sted å bo.
• Park, park og park. Oslo trenger flere boliger, men vi trenger også å trives i 

området vi skal bo i. Løren er et området under enorm utvikling, og utbyggere 
frister med ”grønn” områder og løsninger. Men tegninger er langt fra virkelig-
heten, og det å kaste inn enda flere bygg og boliger midt mellom Økern Porta-
len og Gartnerkvartalet blir klaustrofobisk. Vi trenger luft på Løren, vi trenger 
naturlige farger, og vi trenger en større park.

• Plan og bygningsetaten kommenterte med maks 5 etasjer ut mot barnehagen 
i vest i dere stedsanalyse noen år tilbake. Jeg ser med skrekk at både denne 
planen og den i sør for Gartnerløkka prøver å bygge så høyt som mulig. Folk 
på jobben min har vært på Løren for å se på dårlige bakgårder/utenomhus. det 
synes jeg er trist med tanke på at det er Såpass mye nytt her..

• Planforslaget er dårlig. Man viderefører arkitekturen fra gartnerkvartalet som 
ikke er spesielt god eller spennende. Tenk nytt, mer farger og spennende arki-
tektur
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• Press på myndighetene for lov til å bygge mindre leiligheter enn slik at flere 
kommer seg inn på boligmarkedet

• Savner tilrettelegging for ungdommen som i disse dager går ute på kveldene 
uten å ha noe spennende eller gøy å gå til. Det fører dessverre til uønsket atferd

• Ser at dere prøver dere med å bygge høyt inn mot barnehagen. Det må tenkes 
mer på at folk faktisk skal bo her og at sola er lav på vår, høst og vinter... Løren-
veien mot Økern er et eksempel hvor profitt har gått for langt. Noen her sliter 
også å få plass i barnehage i nærområdet. Det burde bygges flere. Kanskje 
vurdere det med lekeområdet ut mot det andre slik at det blir mer luftig.

• Synes bydelen har et fantastisk potensiale, men håper ikke det bygges for tett 
og ’kveles’ så det mister sjarmen.

• Synes det er for mørkt på gateplan i om
• Takk for at dere bruker tid på å lytte til nabolaget!
• Takk for å få lov til å ha en mening
• Tenk grønt og mykt
• ”tenk på at mennekser trenger grønne områder og sollys. Her er tak kun et 

supplement, ikke en erstatning. 
Tenk variasjon i arkitetkturen hvor ikke alt er likt i form, høyde og utseende,”

• Tusen takk for at man får muligheten til å spille inn i denne prosessen! :)
• Velg riktig materiale til bygging. Kvalitet. Lave bygg (ikke bygg høye blokker 

med takterrasse). Miljøvennlig, solceller til felles lys i oppganger/felles arealer.
• Vi trenger flere barnehager på Løren
• Viktig at det ikke bygges for høyt. Tilrettelegge for naturlige omgivelser. Barne-

hage og aktiviteter for barn og ungdommer.
• Økern sentrum burde bygges snart, slik det finnes et ordentlig samlingssted for 

hele området
• Ønsker flere barnehageplasser i området da dette er under stort press.
• Ønsker gjerne å gi innspill på planløsning og utforming av leiligheter. Vi har 

tidligere frontet nybygg for obos/Veidekke i reklame for bygg og har enda ikke 
funnet den perfekte leilighet. Så om man kan komme med ønsker for fremtidig 
kjøp hadde det vært kult ;)

• Ønsker god barnehagedekning på Løren :-)
• Ønsker mer grønt i området. Ikke flere høye bygg - vi som bor her har ikke akku-

rat noe utsikt eller utsyn å skryte av.. Vi ønsker heller ikke mer fortetting enn 
hva det allerede er. Å bygge på eksisterende bygg er en veldig dårlig løsning.
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Vi har analysert de indre gårdrommene og veiforløbene i 
nærområdet til Lørenvangen 25  for å skabe en forståelse af 
de eksisterende rammer som Lørenvangen 25 ska koble seg 
på. 

Som grunnlag har vi brugt LIMOK-Analysen, som bygger 
på forholdet mellom det skapte miljø og oppførsel, og 
illustrerer hvordan urbane design-kvaliteter forholder seg i 
dette forholdet. 
Begrepet LIMOK bygger på analysemetodikken utviklet av 
Otto Clemente and Reid Ewing ved University of Maryland 
(2013) om fem grunnkvaliteter for byromsopplevelse:

Analysen er fokusseret på følgende tre emner:

1 - Gårdrom
2 - Lørenvangen og Peter Møllers vei
3 - Lørenveien og byromskrysset

L  I  M  O  K
Lesbarhet (Imageability)
Stedets egenart og kvaliteter som gjør at det er tydelig, 
gjenkennelig og minneverdig (Parker, møteplasser, 
landskaplige kvaliteter, typologisk varisasjon, uteserveringer, 
andre forgjengere).

Innramming (Enclosure)
Hvor klart en gate eller andre byrom er definert av bygninger 
og andre elementer. Folk foretrekker godt definerte rom med 
en grad inramming. (Innramming med fasader, kortere 
siktelinjer, begrenset utsyn mot himmel)

Menneskelig skala (Human Scale) 
Dimensjonering av byrom, bygg og elementer i gatebildet som 
er tilpasset mennesker. (vinduer med innsyn i gateplan, lavere 
bebyggelse, beplantning, gatemøblering).

Oversiktlighet (Transparency)
Grad av hvor mye av både rom og aktivitet som er synlig fra 
et sted. (Vinduer med innsyn på gatenivå, proporsjoner av 
fasader, aktiv bruk av bygg og plasser).

Kompleksitet (Complexity)
Mangfoldighet i det fysiske miljøet (bygninger, arkitektoniske 
kvaliteter, gatemøblering, byliv, fargebruk, kunst, uteservering, 
andre mennesker).
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1 - Gårdrom

L
Oppleves som en variasjon i fasader, typologi og aktiviteter. 
Gjenerelt mangen gårdrom i området som tilsammen føles 
som likt og man får en monotom oppfattelse

I
Disse gårdrommene er veldig fint rammet inn og det skapes 
en trygg atmosfære. Ofte oplevedes at soner var skapt 
i selve gårdrommet som igjen skaper tryghet. Kan føles 
frakoblet veinettet og byrommene.

M
De flest av første etasjene har terasse ut til gården med 
interessant møbler og planter- Gårdrommene var preget av 

ville gresser og lav beplantning. Dertil var det skapt nisjer til 
opphold og ulike typer av aktivitet samt sykkelparkering.

O
Bygningsmassen føltes ikke høy fordi gårdrommet er bra 
bearbejdet. Og materialiteten av høy kvalitet. 

K
I selve gårdrommene opplevedes ikke uteservering eller 
annen type kommersielt aktivitet. Det opplevedes at 
mennesker gikk tur eller syklet. Om vejret hadde vært bedre 
og varmere var det potensiale for  ukommersiel opphold. 
Gårdrommene føles til en hvis grad private og man kan 
tvivle på at andre enn beboer oppholder seg der. 
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2 - Lørenvangen og Peter Møllers vei

L
Fasadene oppleves montome og strekningene oppleves 
lange med lang siktelinje. Noen arkitektoniske variasjoner, 
men få. Uteservering opleves på hjørnet omkring Lørentorg. 
Veiene blir på en måte baksiden til gårdrommene. 

 I
Lige kjedelige strekk.

M
Veldig lite innsyn i gateplan fra veisiden. Veldig lite 
baplantning. Gatemøblering oppleves ved kafeerne 
på hjørnet omkring Løren torg. Tendens til kafeer på 
hjørnet mens veldig lite på selve strekkene. Fint å samle 

kafeer, men veien i seg selv er ikke bra bearbeidet med 
trær, buske, sitting, belysning eller annet, derfor føles de 
kjedelige. (Og spedielt Lørenveien er overdimensionert til 
den menneskelige skala).

O
Ok proporsjoner. Veldig lite innsyn fra gateplan og strekk 
oppleves veldig kjedelige. Aktiv bruk av bygg og aktive 
første etasjer oppleves på hjørnet ved Lørentorg. 

K
Veldig få farger. Lite utersrvering. Disse er samlet omkring 
Løren torg og det krysset. Ingen kunst - bare en statue når 
man kommer til Løren torg. 
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3 -Lørenveien og byromskrysset

L
Flere nabolagsbakgårder støder opp til veien, men er 
mest avskåret og det oppleves en veldig lite kobling. Flere 
kafeer har uteservering, spesielt omkring krysset ved Løren 
torg er det en lite konsentrering av uteserveringsteder - 
kaffebrenneriet og Bakerhansen er de mest synlige. Det 
opleves en typologisk ensformighet på lengre strekk, mens 
mer liv og varisajon oppstår omkring krysset ved Løren torg. 
Dette stedet opleves nesten som et byrom men støynivået 
er høyt da den byromsmessige aktivitet foregår ut til 
Lørenveien. 

 I
Siktelinjen av Lørenveien oppleves veldig lang og man kan 
se marka i bakgrunnen (hvilket også er en kvalitet). Veldig 
lite intim innramming. Stor skala vei, som formås at brytes 
ned enkelte steder.

M
Veldig lite beplatning og møbler relatert til ukommersielle 
sitteformål. Bebyggelsen virker på denne siden høyere enn 
i bakgårdene. Dette kan skyldes mindre bearbejdning med 
nedskalerende objekter som byromsmøbler, beplantning-
trær og buske, lys og soneinndelinger. 

O
Omkring krysset ved Lørentorg oppleves fasader med 
aktivitet og bruk av torg. Men overordnet set føles mye av 
den aktivitet/det liv det er der, som bevegelse fra A til B. 

K
Veldig lite interessant kunst og lite fargebruk. Hadde man 
brukt beplantning hadde dette bidraget til fargerne. Ret 
ved Løren torg er Peppes pizza. Foran bygget står noen 
store flotte trær med hyggelig belysning i, dette bidrar til en 
positiv opplevelse av området. (Mer av det).
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Oppsummering

Gårdrommene er nedskalert, hyggelige, fargerike og 
har aktiviteter. Gjennom gårdrommene er stier for bløde 
trafikanter som connecter de internt. Disse er dog ikke bra 
connected veiene og ”byrommene”. Gårdrommene fungerer 
og er interesante men alle gårdrommene er veldig like og 
tilsammen skapes en monotomt uttryk. 

Veiene føles lange og har lange siktelinjer. Skalaen er stor, 
spesielt Lørenveien. Lørenveien er dog også den veien hvor 
kafeer er planlagt på hjørner og enkelte steder har byliv og 
en fornemmelse av byrom. Men generelt for stor skala. 

Veiene blir baksiden og gårdrommene blir ”private 
forsider”. Veiene fremstår kjedelige, ubearbeidet med lange 
siktelinjer. Gårdrommene fremstår bearbejdet, nedskalert, 
med goe materialiteter og soneinddelt aktiviteter. Og 
mellom Veinet og gårdrom er forbindelsene utydelige og 
gårdrommene får en privat karakter (hvilket ikke bare er 
negativt, men det er et faktum). 

Generelt er området planlagt for barnefamilier. Det ses på 
utformningen av karrerne  og gårdrommene. Man oplever 
andre typer av mennesker som ser ut til de jobber i området 
og man oplever unge ungdommer som går fra skolen til t 
banen. Man oplever ikke at ungommerne benytter seg av 
tilbud eller aktiviteter i byens rom. Her ligger et potensiale - 
for de er tilstede. 
Oppleves generelt som at området er planlagt for en lite 
variasjon av innbyggere. 


