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Innledning
Områdene Linderud, Brobekk og Vollebekk inngår alle som en del av 
Groruddalsatsingen. Groruddalsatsingen er et samarbeid mellom Staten 
og Oslo kommune for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. Som 
en del av dette arbeidet gjennomføres det områdeløft i regi av bydelen. 
Områdeløft består av fysiske, kulturelle, sosiale og miljømessige tiltak der 
lokalsamfunnet bidrar selv med krefter og engasjement. Hovedtanken er at 
medvirkning og forankring i lokalsamfunnet øker sjansen for langsiktig effekt 
av de tiltakene som gjennomføres. 

Byantikvaren i Oslo ønsker gjennom en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-
analyse) å løfte frem viktige historiske utviklingstrekk og kulturarv som 
viktige faktorer i utviklingen av disse områdene. Hensikten er å utarbeide 
et velfungerende kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan nå ut til alle 
deler av befolkningen uansett kulturbakgrunn. Det er også fra Byantikvaren 
sin side et uttrykt mål å innhente erfaring med bruk av DIVE som 
byutviklingsredskap ut fra problemstillingene som skal vektlegges i analysen. 
Riksantikvarens DIVE-metodikk er lagt til grunn, metoden er tilpasset lokale 
forhold og målsettinger. 

Byantikvaren har vært oppdragsgiver med gjennomføringsansvar for 
dette oppdraget, og har i tillegg hatt hovedansvaret for å etablere 
kunnskapsgrunnlaget som inngår i Trinn 1. Ansvarlig for utarbeidelse av 
DIVE-analysen har vært Asplan Viak AS ved sivilarkitekt Astrid Storøy, i 
samarbeid med sivilarkitektene Lene Nagelhus og Ida Haukeland Janbu. Viktig 
bidragsyter fra Byantikvaren i Oslo kommune har vært Gry Ingunn Eliesen.

Generelt om DIVE- metodikken
En DIVE-analyse er en kreativ, kritisk og medvirkningsbasert arbeidsprosess. 
Målet er å bidra til at stedets kulturhistoriske kvaliteter ivaretas og 

aktiveres	som	fellesgoder	i	stedsutviklingen.	Gjennom	fire,	målrettede	trinn	
omdannes historisk informasjon, fra passiv til operasjonell kunnskap. I løpet 
av prosessen belyses områdets kulturhistoriske: 1) karakter, 2) betydning, 3) 
muligheter og 4) handlingsrom, gjennom en serie beskrivende, fortolkende, 
vurderende og aktiverende arbeidsledd.

Målsetting med DIVE analyse for Linderud, Brobekk og Vollebekk
Denne DIVE-analysen har som mål å synliggjøre verdier og konkretisere 
innspill og faglige råd i pågående og fremtidige kommunale planprosesser. 
Det er viktig å presisere at denne DIVE-analysen ikke inngår i det formelle 
plansystemet, og dermed ikke inneholder juridiske føringer. Analysen 
inneholder kun anbefalinger som vil være et godt grunnlag for beslutninger 
i formelle planprosesser. Det er opp til kommunen selv om dette grunnlaget 
skal videreføres, og i så fall hvilket omfang og på hvilken måte resultatet av 
analysen skal benyttes. 
Målet med arbeidet har vært som følger: 
•	 Fremskaffe en kunnskapsplattform 
•	 Etablere en prosess som gir lokal forankring 
•	 Prioritere og synliggjøre potensialet for ulike kulturhistoriske spor i 

området og derigjennom etablere et mest mulig konkret, forutsigbart 
og konstruktivt styringsverktøy for videre utvikling innenfor rammen av 
vern

•	 Løsningene skal så langt som mulig gjenspeile beboernes ønsker. 

Medvirkningsprosessen
Som del av metodikken er det gjennomført en åpen og medvirkningsrettet 
prosess med medvirkning fra en intern arbeidsgruppe og en ekstern 
referansegruppe (medvirkningsgruppe). 
Medvirkningsgruppen har bestått av følgende deltakere:
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Innledning
•	 Sidsel Andersen, Bjerke bydel, områdeløft
•	 Kristoffer Eng, Bjerke bydel, områdeløft
•	 Karen Rognstad, Plan- og bygningsetaten, planprogram Vollebekk
•	 Bjørn H. Syversen, Groruddalen Historielag
•	 Geir Roll Johnsen,  Stark AS
•	 Gunnar Oveland, Aspelin Ramm Eiendom
•	 Gro Hoddevik, lokalhistorisk gruppe
•	 Ruth Heggum, Bjerke storvel, Skolehagen
•	 Thomas O Lie, Byantikvaren i Oslo, antikvar
•	 Brit Kyrkjebø, Byantikvaren, antikvar
•	 Elin Hansen, Byantikvaren, arkeolog
•	 Silje Hauge, Byantikvaren, arkeolog
•	 Gry Eliesen, Byantikvaren, antikvar (oppdragsansvarlig)
•	 Randi Foss, beboer Borrebekk
•	 Liv Vågslid, beboer, tidligere bydelspolitiker
•	 Kirsten Linde, Akershusmuseet
•	 Gerrit Moseback, Plan- og bygningsetaten, byutvikling
•	 Hans Martin Aambø, Plan- og bygningsetaten, byutvikling
•	 Dag Arne Reinar, Riksantikvaren
•	 Lene Nagelhus, Asplan Viak, konsulent 
•	 Astrid Storøy, Asplan Viak, konsulent (prosjektleder)

Arbeidsgruppen har bestått av Dag Arne Reinar, Sidsel Andersen, Kristoffer 
Eng, Karen Rognstad, Thomas Overvaag Lie, Gry Eliesen og Astrid Storøy.

Både arbeidsgruppen og medvirkningsgruppen har fungert som 
diskusjonspartnere for konsulent og oppdragsgiver, og har kommet med 
konstruktive	innspill	og	lokalkunnskap	til	arbeidet	i	analysens	fire	faser.	
Det har vært avholdt til sammen tre møter med hver av gruppene. De ulike 

deltakerne i gruppa representerer ulike interesser, men har hatt et relativt 
sammenfallende syn på hva som er en ønskelig framtid for området. 

Ikke alle har deltatt på alle møter. Travelhet har trolig bidratt til at det har 
vært vanskelig å få til en representativ deltakelse i medvirkningsgruppa, 
men de som har deltatt har bistått med mye og god lokal kunnskap om 
analyseområdet	i	tillegg	til	konstruktive	innspill	til	de	fire	trinnene.	
Prosessen har dessverre ikke greid å dekke opp alle grupper av beboere, 
og alle ønsker er nok ikke kommet med. Gjennom deltakelse fra Områdeløft 
og Groruddalsatsingen antas det at kunnskap om beboerne og deres behov 
allikevel er løftet frem i diskusjonene. Det har vært avholdt et folkemøte 
med god deltakelse hvor prosjektet og den historiske utviklingen ble 
presentert.

Sluttproduktet i form av denne kulturhistoriske stedsanalysen (DIVE) 
avspeiler i store trekk medvirkningsgruppas syn, men konklusjonene er 
Asplan Viaks innspill og faglige råd til Oslo kommune.
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TRINN 1 BESKRIVELSE

Metodikk
I analysens første trinn etableres kunnskapsgrunnlaget som skal være 
utgangspunkt for vurdering av kulturarvens kvaliteter og muligheter i 
stedsutviklingen. Kunnskapsgrunnlaget skal vise hvordan naturgitte og 
kulturelt betingede forutsetninger og forhold, hver for seg og samlet, 
har formet analyseområdet, og belyse sammenhengene mellom stedets 
historiske «fortellinger» og dagens omgivelser. 

I analysen brukes en Tid-Rom matrise (tidsvindu) som redskap for 
systematisering og formidling av historisk dokumentasjon. Matrisen gir 
oversikt over stedets historiske utvikling, innhold, sammenhenger og 
tidsdybde. Utviklingshistorien er inndelt kronologisk etter de viktigste 
historiske hendelsene i Linderud og Brobekks utviklingshistorie, der 
nåtiden ligger øverst i tråd med metodikken. Kun de mest sentrale 
historiske hendelse er beskrevet. I denne analysen er tidsaksen delt inn 
i	seks	tidsepoker	der	historien	fortelles	ut	fra	fire	geografiske	nivåer	
(«flyhøyder»).	Tid-Rom	matrisen	er	for	denne	analysen	utarbeidet	som	
en plakat med kortfattet tekst og relevante illustrasjoner i A1-størrelse. 
Plakaten er vedlagt rapporten. Den fullstendige utviklingshistorien kan 
leses her. 
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1970 – 2012 Oljefunn	og	velstandsøkning	-	det	flerkulturelle	samfunn 
I 1970-årene ble Norge en oljenasjon, og med det et velferdssamfunn i vekst. 
Bilen ble allemannseie, og vegnettet bygget ut med nye vegføringer, høyere 
fart	og	mer	trafikk.	I	1983	ble	det	tillatt	å	løse	opp	borettslag	og	omgjøre	
disse	til	selveierleiligheter.	1970-årene	var	også	kjennetegnet	ved	flere	
kriser. En side ved denne utviklingen var prisstigningen med påfølgende 
boligkrakk på slutten av 1980-tallet. 

Arkitekturen endret seg fra internasjonal modernisme til tradisjonell 
byggeskikk med forbilder fra den norske småbyen. Den foretrukne 
boligform	for	nordmenn	var	fortsatt	eneboligen,	og	mange	fikk	nå	
mulighet til å realisere dette. En rekke av landets kommuner opparbeidet 
kommunale byggefelt og solgte tomter hvor man kunne oppføre et eget 
hus.	Livsfaseflytting	som	fenomen	ble	vanlig,	der	man	kunne	gå	«graden»	i	
boligmarkedet (leilighet – rekkehus – enebolig).

Fram til midten av 1980-årene lå den årlige innvandringen på om lag 4 
300 personer per år. Den økte jevnt utover på 1990-tallet, og i 2011 nådde 
den 47 932 personer, det høyeste nivå som noen gang er registrert. 
Bakgrunnen for mye av innvandringen var Norges behov for arbeidskraft. 
Norge åpnet grensene for arbeidsinnvandring, og tiltrakk seg arbeidere 
fra Pakistan, India og Tyrkia. En stor gruppe arbeidsinnvandrere eller 
såkalte fremmedarbeiderne var unge pakistanske menn. Mange valgte å 
bli	i	Norge,	og	etter	hvert	kom	kone	og	barn	flyttende	etter.	I	1975	ble	det	
innført ”innvandringsstopp” i Norge. Etter denne skjedde innvandringen 
først og fremst som ”familiegjenforening”, eller gjennom oppholdstillatelse 
av	flyktninger	og	asylsøkere	som	var	fordrevet	fra	hjemlandet	på	grunn	av	
krig, nød eller politisk forfølgelse. De siste årene har arbeidsinnvandring fra 
EU-land utgjort en stor andel. 

Norge

Norge ble oljenasjon i 1970-åra. Sterk økonomisk vekst. Bil blir allemannseie, og 
boligmarkedet liberalisert. Behov for arbeidskraft førte til innvandring fra hele 
verden.  

Avstemning EF

TRINN 1
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Oslo

I den gamle bykjernen førte nedleggelse av industri til at store områder 
ble transformert. Akerselva ble endret til miljøpark med ny bruk i 
bevaringsregulerte industribygninger kombinert med nybygg, parker og 
gangveier. Murgårdsbebyggelsen, særlig i øst, ble gjenstand for kommunal 
byfornyelse med rehabilitering og riving av bakgårdsbebyggelse. De 
tidligere	arbeiderbydelene,	som	Grünerløkka,	ble	gentrifisert	og	fikk	yngre	
og mer velstående beboere, nye trendy funksjoner og uteliv. 

Selv	om	Oslo	alltid	har	vært	en	innflytter-	og	innvandrerby,	tok	
innvandringen nye former på 1970- og 1980-tallet. Det nye var først og 
fremst	hvor	innvandrerne	kom	fra.	Tidligere	hadde	flesteparten	hatt	
europeisk bakgrunn, nå kom det i tillegg mange fra Asia, Afrika og Latin-
Amerika.	I	begynnelsen	etablerte	de	fleste	innvandrerne	seg	i	sentrum	
av byen, blant annet på Grünerløkka og Grønland. Som følge av økt behov 
for	komfort	og	plass	for	seg	og	sin	voksende	familie,	flyttet	flere	av	
familiene	til	drabantbyene	på	1990-tallet.	I	dag	har	alle	de	fire	bydelene	
i Groruddalen en innvandrerandel som er høyere enn gjennomsnittet for 
byen som helhet som er på 29,6 % - Bjerke (39,9 %), Grorud (43,6 %), 
Stovner (48.1 %) og Alna (47,3 %).

1970 – 2012 Oljefunn	og	velstandsøkning	-	det	flerkulturelle	samfunn 

Gamle	industriområder	fikk	nytt	innhold.	Arbeidsinnvandrere	fra	Asia	og	Afrika	
bosatte seg i de østre bydelene. Byfornyelse på østkanten gjennomført. Gamle 
arbeiderbydeler	gentrifisert	på	1980-tallet,	og	indre	by	blir	attraktiv.	

Etter byfornyelsen. Foto: Rune Aakvik/Oslo Museum

TRINN 1
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Linderud/ Brobekk

I 1970 var de store boligprosjektene i området ferdigstilt.  Linderud senter 
med moderne EPA-butikk og legekontor, et veldrevet Brobekk senter og 
de moderne skoleanleggene fungerte som viktige møteplasser i området.  
På tross av fellesskapsfunksjonen, eksisterte det ifølge beboerne et 
skille mellom de forskjellige områdene. Småhusområdet på Brobekk, 
lavblokkene på Økernbråten og bebyggelsen på Linderud ble oppfattet 
som egne områder. I alle områdene var samholdet og miljøet godt. 
Beboerne på Linderud var i stor utstrekning ansatt i staten da det var 
Statstjenestemennenes boligbyggelag som stod bak utbyggingen.  Mange 
av innbyggerne i småhusområdet hadde en lang tilknytning til området, og i 
Økernbråten borettslag var det et sterkt samhold som blant annet resulterte 
i et eget musikkorps. I parken mellom blokkene på Økernbråten var det alltid 
liv, og lekeplassen/ barneparken på Brobekk, drevet av Linderud Omegn Vel, 
fungerte også som en viktig møteplass for barn og voksne. 

De store endringene i denne epoken knytter seg ikke til fysiske forhold, men 
til befolkningssammensetningen og et nytt syn på byen. Da drabantbyene 
var	nye,	flyttet	folk	ut	av	sentrum.	På	1950-	og	60-tallet	var	drømmen	å	
komme seg vekk fra kondemnerte leiegårder og muggen asfalt, til badekar, 
kjøleskap, lys, luft og uvant luksus. De gamle bydelene Grønland, Tøyen, 
Grünerløkka og Gamlebyen forfalt langsomt, samtidig som det var her de 
fleste	innvandrerne	bosatte	seg	på	1970-	og	80-tallet.	Så	snudde	vinden.	De	
nedslitte sentrumsområdene gjennomgikk en forvandling, og unge, urbane 
barnefamilier ønsker nå igjen å bo sentralt. 

På 1970-tallet økte kritikken mot drabantbyene. Bakgrunnen var blant annet 
flere	rapporter	(Ammerudrapporten	og	Stovnerrapporten)	som	både	
kritiserte arkitekturen og den sosiale situasjonen. I media blir det skapt et 
nokså	ensidig	negativt	bilde	av	områdene.	Kritikken	kom	fra	flere	kanter,	
og	gikk	i	flere	bølger.	Samtidig	gjorde	velstandsøkningen	på	1980-tallet	det	

mulig	for	flere	å	avansere	i	boligkarrieren	ved	å	bygge	seg	enebolig	på	et	
byggefelt utenfor byen. 

Fra slutten av 1980-tallet begynner mennesker med innvandrerbakgrunn å 
flytte	til	området.	De	siste	årene	har	utviklingen	gått	raskt.	Groruddalen	har	
nå Oslos eldste ”norske” befolkning, og den yngste med innvandrerbakgrunn. 
De	siste	fjorten	årene	har	17.000	etniske	nordmenn	flyttet	ut	fra	de	fire	
bydelene Stovner, Grorud, Alna og Bjerke. Antallet innvandrere med ikke-
vestlig bakgrunn har økt fra knapt 20.000 til over 48.000.

1970 – 2012 Oljefunn	og	velstandsøkning	-	det	flerkulturelle	samfunn 

De store boligprosjektene ferdigstilt på 1970-tallet med senter, skoler og 
idrettsanlegg. Godt samhold. Negativ kritikk mot drabantbyene.  Eneboligen et 
realistisk	mål	for	mange.	Stadig	flere	innvandrere	bosatte	seg	i	blokkbebyggelsen.	

TRINN 1
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Bygninger/ struktur

Trondheimsveien	var	nå	blitt	bygget	ut	til	firefelts	motorvei.		I	dalbunnen	
var Østre Aker vei anlagt for å bedre kommunikasjonen til alle de nye 
lager- og industrianleggene. Veien var en tofelts vei, men ble i løpet av 
det	neste	tiåret	bygget	ut	til	fire	felt.	Det	store	avishuset	på	Linderud	ble	
oppført i 1976. På Vollebekk fortsatte utviklingen av småindustrien, og 
bygningene på Nedre Vollebekk ble revet.  I hele perioden har det foregått 
en viss fortetting av småhusområdet. I tillegg ble det i 1984 oppført to 
blokker på en tomt nedenfor Lunden kloster. I 1999 blir Lunden hageby 
planlagt og oppført langs Lunden. 

Linderud senter ble bygget ut, og det opprinnelige åpne torget innebygget. 
Mange små sentre, slik som Brobekk, ble i stor grad tømt for innhold.

LUNDEN HAGEBY
Bebyggelsen er tegnet av Felix Vidal arkitektkontor og planene for området 
lå ferdig i 1999. Blokker i 4 etasjer er plassert slik at de danner et tun med 
grøntområder og rekkehus. Karakteristisk for 1990-tallet er de utvendige 
trappene og varierende materialbruk på fasadene.

AVISHUSET PÅ LINDERUD
Anlegget ble oppført av Schibstedgruppen i 1976. Det ble bygget slik at det 
skulle være mulig med utvidelser og påbygg i nær sagt alle retninger, og 
er i hovedsak oppført i plass-støpt betong. Arkitekt Rolf Ramm Østgaard 
har tegnet anlegget. Siden setteriet til Aftenposten fortsatt lå i Akersgaten 
ble de ferdige avissidene overført ved hjelp av laserteknikk og radiolink via 
Tryvannstårnet til Linderud. 

1970 – 2012 Oljefunn	og	velstandsøkning	-	det	flerkulturelle	samfunn 

Økende	trafikk	gjør	Trondheimsveien	og	Østre	Aker	vei	til	store	barrierer.		Lunden	
Hageby oppført i 1999. Avishuset på Linderud oppført i 1976. Brobekk senter tømmes 
for innhold, mens Linderud senter utvides til stort bydelssenter. 

TRINN 1
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Norge

1960-1970 Industriell boligbygging, T-banens og bilenes inntog

Rådhusplassen. Foto: Harstad/ Oslo Byarkiv

Landet	preget	av	internasjonal	påvirkning	innenfor	mange	felt	(film,	musikk,	nye	
forbruksvaner). Flyttestrømmen fra land til by fortsatte, med påfølgende boligmangel 
i bynære strøk.

Bygging av T-bane. 
Foto: Widerøe/Oslo byarkiv

TRINN 1

Boligsaken var en viktig kampsak – alle skulle ha rett til egen bolig. 
Modernistisk byplanlegging var i vinden med røtter fra mellomkrigstiden. 
Moderne idealer for en god boform ble hentet fra utlandet, og den 
tradisjonelle norske byggeskikken hadde liten innvirkning på hvordan 
bygningene ble utformet. Veiene ble separert med egne soner for 
fotgjengere og biler, og bebyggelsen ble organisert etter geometriske 
prinsipper ofte som landemerker i landskapet. Boligområdene inneholdt 
gjerne mange bygninger med lignende uttrykk. 

1960-tallet er på mange måter den rasjonelle planleggingens glansperiode. 
På 1950-tallet hadde mange både politikere og fagfolk vært kritiske 
til høyhuset, særlig som boliger for familier. På 1960-tallet snudde 
holdningene. Fortsatt stort behov for boliger og nye byggeteknikker gjorde 
at de planleggerne som med en fellesbetegnelse kalles “de internasjonale 
modernistene”	fikk	gjennomslag.	1960-tallet	ble	dermed	tiåret	for	de	store	
lamellblokkene. 



13 Kulturhistorisk stedsanalyse for Linderud, Brobekk og VollebekkAsplan Viak januar 2013

Oslo

1960-1970 Industriell boligbygging, T-banens og bilenes inntog

Med	1960-tallet	fikk	områdene	en	annen	karakter,	høye	og	store	boligblokker	med	
betongfasader preget tiåret. T-bane ble løsning på transportproblemene. 

Tveita. Foto: Ukjent fotograf/ OBOS

TRINN 1

Det hersket ulike oppfatninger om utbyggingen av drabantbyene. Ikke 
alle likte den nye trenden. Byplansjef Erik Rolfsen sa det på denne måten: 
“Midt oppe i den motebølgen som heter postmodernisme er det umulig å 
forestille seg hvordan drabantbyene blir bedømt om ti år. Der står de, og 
gud være med dem. Det ville være bra om noen kunne trives i dem.”

Moderne	tunnelbaner	med	høy	hastighet	og	ingen	kryssende	trafikk	
ble sett på som en fornuftig og moderne løsning på det moderne Oslos 
transportproblem, og bystyret vedtok bygging av T-bane (tunnelbane) i Oslo 
i 1954. Grorudbanen til Grorud ble åpnet i 1966. 
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LInderud/ Brobekk

Utforming og karakter endret – «skivehus». På Linderud ble det bygd rekkehus, 
lavblokker og høyblokker i tilknytning til skoler, idrettsanlegg, senter og T-bane. 
Linderud gård består.

1960-1970 Industriell boligbygging, T-banens og bilenes inntog TRINN 1

Lunden ble regulert i 1961. Utbygging av Linderud ble gjennomført 
tidlig på 1960-tallet. I 1961 ble reguleringsplanen for Linderud vedtatt 
av Oslo kommunestyre. Statsråds Mathisens vei ble regulert i 1960. 
Statstjenestemennenes Boligbyggelag var byggherre, og F. S. Platou arkitekt 
da bebyggelsen på Linderud ble oppført på midten av 1960-tallet. 

Utformingen	av	boligområdene	forandret	karakter	på	flere	måter	i	
begynnelsen av 1960-tallet. Ny teknologi, kostnadsbesparelser og fortsatt 
stor boligmangel medførte at høyhuset slo gjennom som boligform. 
Betegnelsen skivehus blir gjerne brukt om bebyggelsen. Husene hadde 
mange oppganger og kunne variere i høyde og størrelse, felles var at vegger 
og	tak	var	utformet	som	skiver.	Leilighetene	ble	dypere	og	fikk	mindre	
tilgang på dagslys. 

Rekkehusområdet	i	Veksthusfløtten	var	det	Linderud	småhuslag	A/L	som	
stod bak utbyggingen. Bebyggelsen er i en etasje og reguleringsplanen ble 
utarbeidet i 1963. Det var arkitektene Bjørn Simonnæs og Jakob Myklebust 
som sto for utformingen av området.

I tilknytning til blokkutbyggingen ble henholdsvis Økernbråten senter og 
Linderud senter, skoler, idrettsanlegg og T-banenett oppført på samme tid. 
Langs Østre Aker ble det oppført større kontorbygg.
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Bygninger/struktur

Fra landbruks- til drabantbylandlandskap. Bekkene i rør. Simensanlegget langs Østre 
Aker vei blir fullført. Flere av de eldre gårdene og husmannsplassene rives.

1960-1970 Industriell boligbygging, T-banens og bilenes inntog TRINN 1

Bebyggelsen på Lunden gård/ kloster rives og deler av gården (området 
som var dyrket) ble solgt til boligbygging. Den skogkledde skråningen 
fortsatte å tilhøre klosteret. Nytt kloster ble bygget tidlig på 1960-tallet. 
Bygging av Østre Aker vei startet opp. De tre bekkene ble lagt i rør i 
løpet	av	denne	epoken.	Landskapet	”forflates”	ytterligere	i	forbindelse	
med oppføring av blokkbebyggelsen. Vollebekkområdet ble bygget ut med 
småindustri. Holset gård ble revet, og det karakteristiske anlegget til 
Siemens stod ferdig på slutten av 1960-tallet.

LINDERUD DRABANTBY. HØYBLOKKER, LAVBLOKKER OG REKKEHUS FRA 
1960-TALLET:	På	Linderud	ble	det	bygget	fire	høyblokker.	Disse	ble	plassert	
på	det	flate	partiet	langs	Trondheimsveien.	En	rekke	lavblokker	i	fire	
etasjer ble lagt på begge sider av høyblokkene. Disse blokkene har tegl som 
fasademateriale og i motsetning til 1950-tallets blokker, som ofte hadde 
utenpåliggende	balkonger,	fikk	disse	inntrukne	balkonger.	Denne	endringen	
i arkitekturen hang blant annet sammen med endringer i Husbankens 
regler for hvilke arealer som kunne regnes med i lånegrunnlaget. Linderud 
shoppingsenter ble tegnet og prosjektert i 1963 av F. S. Platou. På den tiden 
hadde sentrene et åpent torg. Dette er senere blitt bygget inn. Senteret er i 
tillegg utvidet. 

LINDERUD SKOLE, LINDERUD BAD OG BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE:
Linderud skole og Bjerke videregående skole utgjør sammen med idrettshall 
og svømmehall et stort skolekompleks med en sentral beliggenhet mellom 
Linderud senter og T-banestasjonen. Anlegget ble oppført i perioden 1964 
– 1968 og er tegnet av arkitektene Christoffersen og Hvalbye. Bygningene 
er	tilpasset	det	skrånende	terrenget	og	har	flere	fløyer,	skolegårder	og	
uterom.	Bygningene	har	flate	tak	og	er	hovedsakelig	oppført	i	upusset	tegl.	
Anlegget	er	vurdert	til	å	være	en	av	de	flotteste	1960-talls	skolene	i	Oslo	
med høy arkitektonisk verdi, og inngår i Verneplan for Osloskolene (Gul liste).

SIEMENS: På midten av 1960-tallet startet prosjekteringen av et nytt anlegg 
for Siemens. Arkitekten var Odd Nansen. Nansen hadde erfaring fra en 
rekke store industrianlegg, som Årdal og Sunndal verk og aluminiumsverket 
i Mosjøen. Han kombinerte sin praksis som arkitekt med et stort humanitært 
engasjement, og sto som stifter av Nansenhjelpen i 1936. Simensanlegget 
blir regnet som hans viktigste arbeid på 1960-tallet. Det karakteristiske 
anlegget ligger godt synlig og sentralt plassert mellom Østre Aker vei og 
T-banestasjonen.
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1945-1960 Kommunesammenslåing og blokkutbygging

Norge

Foto: Oslo byarkiv

Etterkrigstiden	var	preget	av	sosialdemokrati	og	sosial	utjevning.	Stor	flyttestrøm	
fra land til by medførte boligmangel. Alle rett til egen bolig. Boligbygging ble et 
nasjonalt satsningsområde. Husbanken opprettet i 1946. 

Regjeringsbygget. Foto: DEXTRA photo

Gerhardsen Sanering

TRINN 1

Gjenoppbyggingen etter siste verdenskrig gikk fort, og industrien ble raskt 
satt	i	gang.	Industrialiseringen	gjorde	at	folk	begynte	å	flytte	til	byene,	og	
Norge	ble	mer	urbanisert.	Urbanisering	og	god	arbeidstilgang	ga	folk	flest	
mer penger og muligheten til å kjøpe bolig og bil. Antallet biler i Norge steg 
massivt i etterkrigstiden. Det var et sterkt samhold og en sterk vilje til å 
skape et bedre samfunn. 

De nye boligområdene med store leiligheter (minimum tre rom og kjøkken), 
mye lys og luft og store grønne arealer skulle løse boligproblemene. Det 
ble utviklet normer og standarder som satte maksimumsgrenser for 
tetthet i bebyggelsen. De nye boligområdene skulle framstå som områder 
hvor kombinasjonen av natur og bolig skulle oppmuntre beboerne til å 
drive	mosjon	eller	rekreere.	Dette	var	nøkterne	boliger	for	folk	flest,	og	
boligområder som tilrettela for sosial samhandling. Kommunene var aktive i 
planlegging og tilrettelegging for ny boligbygging. Husbanken ble opprettet i 
1946 og ble en viktig premissgiver i boligutbyggingen.

Einar Gerhardsen fra Arbeiderpartiet ble i 1945 valgt til å lede Norge. 
Arbeiderpartiet ønsket å danne en velfungerende velferdsstat med fokus på 
sosial utjevning. 
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1945-1960 Kommunesammenslåing og blokkutbygging

Oslo

Oslo og Aker kommuner sammenslått i 1948. Stor boligmangel løst ved 
ekspropriasjon	i	landlige	Aker.	Sanering	og	flytting	fra	indre	by	til	treroms	
blokkbebyggelse. Indre by hadde negativt omdømme. 

Lambertseter. Foto: Oslo byarkiv

TRINN 1

Etter andre verdenskrig var boligsituasjonen prekær. Mange mennesker 
flyttet	til	byen.		Mellom	1944	og	1946	økte	Oslos	innbyggertall	med	21	000	
personer, og i 1947 stod hele 30 000 hussøkende på Oslo kommunale 
leiegårdskontors lister. OBOS, USBL og enkelte private entreprenører 
kunne også tilby boliger. At mye av den eksisterende boligmassen i 
sentrum var i dårlig forfatning og ikke tilfredsstilte tidens krav til moderne 
boligstandard, gjorde ikke situasjonen bedre. 

I 1948 ble Oslo slått sammen med nabokommunen Aker.  Nye arealer 
ble åpnet for en mer konsentrert bebyggelse, hovedsakelig i form av 
blokkbebyggelse.  I 1950 hadde kommunen utarbeidet en plan for arbeidet 
med utviklingen av de nye byområdene som delte byen inn i soner for 
hva de ulike områdene skulle brukes til. I Groruddalen ble bolig- og 
grøntområdene	lagt	til	dalsidene,	mens	næringsbygg	og	industri	fikk	plass	
i bunnen av dalen. I dalbunnen bygges moderne lagerbygg tilrettelagt for 
datiden nyvinning, gaffeltrucken. 

I tillegg til å avskaffe boligmangelen, var politikerne og byplanleggerne i 
årene etter krigen opptatt av å skape en sunn og moderne by. 1800-tallets 
klassedelte bysamfunn med kvartalsbebyggelse og trange gårdsrom skulle 
erstattes av noe nytt og bedre, og boligområder og industri skulle skilles. 
Drabantbyutbyggingen inngikk i denne visjonen. Den nye byen skulle preges 
av frittliggende moderne blokker i nærheten av naturen med god tilgang på 
lys, luft og grønne områder.

Utbyggingen av Groruddalen og Østensjøbyen foregikk i nært samvirke 
mellom politikere, ulike kommunale og statlige etater og private aktører. 
Byplankontoret ved byplansjef Erik Rolfsen var hovedarkitekten bak det nye 
byutviklingskonseptet. Kommunen skaffet byggegrunn ved å ekspropriere 

gårdene i dalen, som så ble festet bort til utbyggere. Kommunen hadde 
et	nært	samarbeid	med	OBOS,	og	boligbyggelaget	fikk	fortrinnsrett	til	
mange av tomtene. Dette skapte misnøye blant andre store utbyggere som 
Ungdommens Selvbyggerlag (USBL) og Selvaag bygg, særlig i første fase av 
utbyggingen. 



Asplan Viak januar 2013 18 Kulturhistorisk stedsanalyse for Linderud, Brobekk og Vollebekk

1945-1960 Kommunesammenslåing og blokkutbygging

Linderud/ Brobekk

«Uskylden brister». Landlige området nedbygget med blokkbebyggelse i 
Økernbråten og Bjerkedalen. Lavblokker med skråtak og balkonger.

TRINN 1

Fram til 1950 hadde området fortsatt et landlig preg dominert av 
landbruk og småhusbebyggelse.  ”Uskylden brast” tidlig på 1950-tallet da 
blokkbebyggelsen på Økernbråten ble oppført. I den første fasen etter 
krigen ble boligene bygget som åpen blokkbebyggelse. Smale, langstrakte 
blokker	i	tre	og	fire	etasjer	ble	et	motstykke	til	byens	tradisjonelle	
kvartalsbebyggelse. Den åpne blokkbebyggelsen, bygget fra 1947 og fram til 
slutten av 1950-tallet, hadde lyse leiligheter og utenpåliggende balkonger 
slikt at lyset skulle slippe langt inn i rommet innenfor.

På Økernbråten ble reguleringsplanen vedtatt i byplanrådet høsten 1956. 
Utbygger var byggmester Nils S. Stiansen, og bebyggelsen ble tegnet av 
arkitekt Gunnar Schultz. Området ble bygd ut med åpen blokkbebyggelse på 
Økernbråtens gårds grunn. 
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1945-1960 Kommunesammenslåing og blokkutbygging

Bygninger/struktur

Arkeologisk minne

Fredet

Automatisk fredet

Uavklart

Før 1850

1850- 1900

1900- 1945

1945-1960

1960- 1970

1970 - i dag

Planavgrensing

Områdeavgrensing

T2 1945-1960

DIVE  Linderud Brobekk 2012 N

200 METER

Fra landbruks- til bylandskap. Bekkene i rør. Åpen blokkbebyggelse, rekkehus 
og småhus typisk 1950-talls typologi oppført. Skolehagen etablert på Brobekk. 
Småindustrien etablerer seg på Vollebekk. Flere av de eldre gårdene og 
husmannsplassene rives.

TRINN 1

Trondheimsveien	ble	bygget	ut	til	fire	felt.	En	rekke	ny	veier	ble	etablert	
i forbindelse med den nye bebyggelsen. Brobekkveien ble bygget på 
1950-tallet. Martin Borebekks vei ble regulert i 1955.  Her ble det oppført 
småhusbebyggelse. 

Vellet opparbeider lekeplass/barnepark på 1950-tallet, og de 
tidligere jordene til Tonsen blir opparbeidet som skolehage. Den store 
driftsbygningen	på	Linderud	gård	blir	revet,	og	flere	husmannsplasser	og	
mye av den eldre gårdsbebyggelsen blir revet.

BROBEKK SKOLEHAGE: Hagestell ble innført som skolefag i Aker i 1907. Et av 
målene med skolehagene var at også elevenes familie skulle påvirkes til å 
holde hagen i god stand. Det ble arrangert høstutstillinger, konkurranser 
og foredrag. Skolehagen på Brobekk ble anlagt etter krigen, og har vært 
i drift i om lag 45 år. Noen av etterkrigsskolene, blant annet Årvoll, hadde 
egne skolehager, men en rekke skoler deriblant Veitvet, Nordtvet, Linderud 
og	Tonsenhagen	sognet	til	Brobekk.	Også	flere	sentrumsskoler	hadde	
parseller	her.	Fra	1988	fikk	ikke	lenger	skolehagene	bevilgninger	til	drift	
og lønn av lærere, og de har siden vært drevet hovedsakelig på frivillig 
basis.	I	dag	har	både	skoler,	barnehager,	Vinterlandbruksskolen	og	flere	
privatpersoner parseller på Brobekk.

BJERKEDALEN (ØKERNBRÅTEN) - ÅPEN BLOKKBEBYGGELSE FRA 1950-TALLET:
Blokkene	er	i	fire	etasjer	og	har	halvvalmet	tak.	De	har	fasader	med	rød	
teglstein og plateslåtte gavlvegger. Gavlveggene var opprinnelig fargesatt i 
varierende farger (rødt, blått, grønt og gult). Denne ”50-talls paletten” var 
vanlig i blokkområder bygget på denne tiden. En punktblokk som inneholder 
hybler og et lite forretningssenter, Brobekk senter, ble bygget samtidig. 

REKKEHUS I ØKERNVEIEN: Rett nord for Refstadveien ligger et lite område 
med rekkehus. Syv av husene er bygget av Selvaag bygg på vegne av Elva 
byggelag. 

Elva byggelag hadde sin opprinnelse i Akerselvens mekaniske verksted, og 
boligene var beregnet på ansatte i bedriften. Det var ikke uvanlig at det ble 
opprettet boligbyggelag i både private bedrifter og offentlige virksomheter. 
De	ytterligere	seks	firemannsboligene	som	ligger	i	samme	område	var	
tegnet av arkitekt Fredrik G. Lorang, og ble bygget av byggmester Nils S. 
Stiansen i 1959.  
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1900-1945 Byplanlegging – kommunal boligbygging – krisetid - utvandring

Norge

Samfunnet kan karakteriseres som splittet med tanke på hvordan 
det tradisjonelle bondesamfunnet og det framvoksende moderne 
industrisamfunnet på mange måter stod mot hverandre.  Tradisjonelt hadde 
byens borgerskap stått mot bøndene, nå ble arbeiderklassen en ny kraft som 
forrykket dette forholdet. 

Det	var	oppgangstider	fram	til	1920,	deretter	kom	flere	økonomiske	kriser.	
I 1920-årene utvandret nesten 90 000 nordmenn, hovedsakelig til Nord-
Amerika. Strengere regler i mottakerlandene stengte raskt denne utveien 
helt. 

Den sosiale krisen i Norge toppet seg i 1935. Da var 15 % av innbyggerne 
avhengig av offentlig forsorg. Det ble bedre tider på slutten av 1930-tallet. 
Nye store kull på boligmarkedet og stort oppsamlet behov skapte 
ekstraordinær etterspørsel. Boligbyggingen tredoblet seg på få år, og 
kommunene var aktive i sosial boligbygging. Boligidealene ble hentet fra 
utlandet, blant annet engelske hagebyer. 

Dampmaskinene og senere elektrisiteten frigjorde industriens lokalisering 
fra elvene. Lokalisering ved transportveiene, jernbane og havn ble mer 
avgjørende. 

Arbeiderklassen vokste og endret maktforholdet. Norge får sin første 
arbeiderpartiregjering i 1927. Elektrisiteten frigjorde industrien fra elvene. Dårlige 
boforhold og stor boligmangel i byene. Byplanleggerne hentet ideer fra utlandet. 
Oppgangstid avløst av økonomiske kriser og utvandring. 

Vannkraft Tyssedal

Blücher

TRINN 1



21 Kulturhistorisk stedsanalyse for Linderud, Brobekk og VollebekkAsplan Viak januar 2013

Oslo

Etter krakket i 1899 lå den private boligbyggingen nede i en lang periode. 
Perioden 1900 – 1940 er preget av de store byplanene og betydelig 
utbygging av nye boligområder på ekspropriert kommunal grunn. 
Bebyggelsen ble utformet i tidens nye stilarter: nyklassisisme og senere 
funksjonalisme. Dette var glansperioden for den kommunale boligbyggingen. 
De	første	store	kommunale	boligprogrammene	fikk	bebyggelse	i	nybarokk	
og nyklassisisme. Anleggene representerte nye boligidealer med lys og luft 
og grønne utearealer organisert innenfor storgårdskvartaler. Flere anlegg 
var inspirert av engelske hagebyidealer, som Lindern og Ullevål hageby. 
Sinsenbyen ble bygget ut på 1930-tallet etter funksjonalistiske idealer.

Kommunen drev visjonær byplanlegging, der anleggelse av veier, 
boligområder, parker og grøntdrag ut til marka ble ivaretatt. Særlig 
framheves generalplanene fra 1929 og 1934, utarbeidet av arkitekt og 
reguleringssjef Harald Hals. Grunntanken var sonedeling, med områder for 
boliger, arbeidsplasser og rekreasjon i friluft. Transportårer og grøntdrag 
bandt det hele sammen. Generalplanen la også føringer for utviklingen i 
Aker.	Ringveisystemene	ble	anlagt,	og	stadig	flere	forstadsbaner	ble	bygget	
fram mot 1930-åra. 

I	tillegg	til	de	store	boligprogrammene	finnes	en	rekke	funksjonalistiske	
forretnings- og boliggårder integrert i den tette byen. Disse har 
ofte svært høy arkitektonisk kvalitet. Oslo kan karakteriseres som 
et europeisk tyngdepunkt innenfor funksjonalismen. Bygningen og 
reguleringen av området Vika/rådhuset var resultat av en tredveårig 
prosjekteringsperiode, som medførte utsletting av det gamle 
arbeiderstrøket i Vika på 1950-tallet.

Nye boligområder på ekspropriert kommunal grunn. Nye boligidealer med lys og luft 
og grønne utearealer. Kommunal visjonær byplanlegging. Generalplaner fra 1929 og 
1934 hadde sonedeling for boliger, arbeidsplasser og rekreasjon i friluft.  

Lindern hageby. Foto: Oslo byarkiv

1900-1945 Byplanlegging – kommunal boligbygging – krisetid - utvandring TRINN 1
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Linderud/ Brobekk

Unionsoppløsningen i 1905 ble fulgt av økonomiske oppgangstider fram til 
første verdenskrig. Flere gårdeiere utparsellerte deler av jorda til tomter.  
Dette gav «vanlige folk» i byen en mulighet for å bygge seg et hus i landlige 
omgivelser. Resultatet var at det vokste fram en rekke småhusområder i 
Groruddalen.  Lokaliseringen av områdene var i stor grad styrt av jordeierne 
og det kommunale engasjementet var lite. Veksten var dermed spontan og 
overlatt til private utbyggere.

De selvvokste småhusområdene ble primært befolket med en sterkt 
voksende middelklasse, men også mennesker fra arbeiderklassen som så 
muligheten for å realisere drømmen om enebolig i landlige omgivelser. 
Håndverkere, lavere funksjonærer og bedrestilte arbeidere utgjorde trolig 
den største gruppen i mange av områdene i Groruddalen. Mange var født 
utenfor Kristiania, og hadde dermed en bakgrunn fra landbruket. Eget hus og 
hage var for dem ikke bare et ledd i et avansement på samfunnsstigen, men 
også en mulighet til å videreføre noe av det levesettet de hadde vokst opp 
ned. 

På Vollebekk ble det oppført nye driftsbygninger/fabrikkbygninger, og et 
industrielt jordbruk med slakteri ble tatt i bruk. 

Lokale gårdeiere utparsellerte og solgte store tomter til småhusbebyggelse fra ca 
1920. Tomtekjøperne tilhørte øvre del av arbeiderklassen, drev hagebruk for å spe 
på inntektene. Småhusbebyggelsen lå som små enklaver i jordbrukslandskapet. 

1900-1945 Byplanlegging – kommunal boligbygging – krisetid - utvandring TRINN 1
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Bygninger/ struktur

I denne perioden gikk området fra å være et rent jordbrukslandskap til 
et område preget av småhusbebyggelse. Det var kun tre områder som 
fortsatt var skogkledde, skråningen nedenfor Lunden gård, sauedalen og 
kollen helt i sør (ved Østre Aker vei). Alle bekkene rant fortsatt åpent, men 
Hovinbekken var demmet opp for isproduksjon. Ravinelandskapet har delvis 
blitt jevnet ut.

Flere nye veier ble opparbeidet i de nye småhusområdene, som i hovedsak 
ble lagt i områder som ikke var dyrket mark. Brobekkveien ble bygget 
i tilknytning til den første småhusbebyggelsen som ble lagt i området 
Trondheimsveien - Brobekkveien - Økernveien. Dette område tilhørte 
opprinnelig Tonsen gård. Byggingen startet rundt 1920. Tomtene var på 
mellom to og tre mål og husene varierte i både stil og størrelse. Hagene 
ble opparbeidet med frukttrær og bærbusker. Mellom 1937 og 1947 ble 
det bygget småhus på oversiden av Lunden gård, samt på nedsiden av 
Brobekkveien. 

Lunden gård ble leid ut til Kristiania kommune som drev barnehjem her 
fra 1918 til 1931. I 1939 ble den kjøpt av Marie Knudtzon som senere startet 
Lunden kloster. Lunden kuskebolig ble bygget nord for Lunden gård, og det 
ble etablert en allé på strekningen mellom kuskeboligen og Lunden gård.
Trondheimsveien var fortsatt en to-felts vei med bebyggelse som 
henvendte seg til veien. Her lå blant annet områdets butikk. En kraftledning 
ble etablert gjennom området.

På Nedre Vollebekk ble det satt i gang stordrift med slakteri og pølsefabrikk 
(industrielt landbruk), og det ble skilt ut en rekke med boligtomter langs 
Brobekkveien.

Brobekkveien anlagt i tilknytning til den første småhusbebyggelsen. Store tomter 
med hus i varierende stil og størrelse. På Vollebekk ble det bygget pølsefabrikk. De tre 
bekkene lå åpne, og ravine-landskapet var delvis jevnet ut. Lunden kloster etablert i 
1939.
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1850-1900 Et folk på vandring

Norge

Fra omkring 1850 ble bondesamfunnet gradvis avløst av et «nytt samfunn» 
med bakgrunn i industrialismen, mekanisering og utvandring. På 1800-tallet 
var det en kraftig befolkningstilvekst her i landet. Befolkningsøkningen på 
landsbygda var forholdsvis beskjeden. Større frihet for enkeltmennesker og 
flere	valgmuligheter	medførte	at	mange	unge	mennesker	reiste	fra	bygdene	
inn til nye muligheter i byene, eller til Amerika.  

I perioden 1880 til 1883 utvandret nesten 100 000 nordmenn.  Flere bølger 
fulgte senere, også utover på 1900-tallet. Totalt dro godt over en halv million 
nordmenn.	I	forhold	til	folketallet	på	to	millioner	var	dette	langt	flere	enn	
de	fleste	Europeiske	land.	Folk	dro	fordi	de	trodde	det	var	bedre	muligheter	
andre steder. Det var ikke alltid ren nød som drev dem.

Modernisering	av	jordbruket,	industrialisering	og	stor	tilflytting	til	byene	var	
gjensidig avhengige prosesser. Sterk vekst i bybefolkningen var avhengig 
av mer rasjonell og økt matproduksjon i de bynære jordbruksområdene. Fra 
å produsere stort sett for eget konsum, ble gårdsdriften tidlig innrettet på 
å produsere for et marked i byen. Omlegging av jordbruket medførte også 
vekselbruk og allsidig drift med vekt på husdyrproduksjon og produkter 
som var innrettet på et marked. Korn kunne importeres fra utlandet, men 
ikke kjøtt og melkeprodukter. Derfor var det særlig husdyrholdet som ble 
modernisert,	mens	kornproduksjonen	fikk	en	mer	underordnet	betydning.

Sveitserstilen ble innført ikke bare som en stil, men som en hel ideologi. 
Husenes utforming ble begrunnet med hygieniske og moralske verdier. 
Vektlegging av lyse og luftige rom gjorde høye krysspostvinduer egnet, 
og husenes trekonstruksjon ble framhevet med detaljer og utsmykninger. 
Behovet for dekor ble delvis begrunnet moralsk. Utsmykningen ville 
kunne skape trivsel, og et prydelig hjem ville ha en oppdragende effekt på 
beboerne. 

Industrialiseringen førte til store kultur- og samfunnsendringer. Større frihet for 
enkeltmennesker	og	flere	valgmuligheter	medførte	at	de	unge	reiste	fra	bygdene	inn	
til byene, eller til Amerika. Godt over en halv million nordmenn utvandret. 

Utvandring. Foto: Oslo byarkivSagbruk. Foto: Verdalsbilder

Jernbane
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Oslo

1850-1900 Et folk på vandring
I annen halvdel av 1800-tallet gjennomgikk Oslo en radikal byvekst og stor 
tilflytting.	Kristiania	ble	en	by	av	innflyttere.	Industrialiseringen	førte	til	et	
skille mellom bolig og arbeidsplass, og med bygningslovens murtvang ble en 
ny bygningstype introdusert: boligleiegården i mur. Murbyen grodde fram 
stykkevis og delt uten en overordnet plan, og er den bebyggelsestypen som 
mest av alle karakteriserer det historiske Oslo innenfor grensene før 1948. 
Murgården svarte på reguleringsmyndighetenes ønske om en kompakt 
byutvikling som kunne ivareta kravet til brannsikkerhet, folkehygiene og 
kostnadseffektiv infrastruktur. I bakgården kunne det ligge boliggårder, 
men hovedsakelig uthus, gjerne med stall og privet. 

Akerselva var industrialismens vugge, der en økende industrialisering dro 
nytte av vannkraften. Store industribygninger ble oppført, i hovedsak i rød 
tegl.	Med	Eidsvollsbanen	fikk	Oslo	i	1854	sin	første	jernbane,	motivert	av	
behovet for effektiv transport av trelast. 

I byens omegn var det et betydelig landbruk, som forsynte den 
ekspanderende byen med råvarer. Små og store gårder med tilhørende 
plasser preget omlandet. 

Hesteholdet var stort i alle Akerbygdene på 1800-tallet. Det var behov for 
hester til de nye jordbruksmaskinene, og varene som gården produserte 
skulle kjøres til markedet. Også planketransporten og transport av varer 
knyttet til annen industrivirksomhet, blant annet stein, gjorde det nødvendig 
med et omfattende hestehold. Hestehandel og hesteoppdrett var også en 
viktig virksomhet i seg selv. Siden all transport foregikk med hest, også i 
byen, ble høy og halm viktige handelsvarer. 

For å rasjonalisere husdyrdrifta ble det nødvendig å øke fôrproduksjonen, 
og større deler av gårdsarealet ble lagt ut til eng og gressproduksjon 

samtidig som det foregikk en omfattende nydyrking. De bynære 
Akerbygdene ble et foregangsdistrikt for moderniseringen av jordbruket i 
Norge. 

I tillegg grodde det fram mindre tettsteder med småhus og villabebyggelse. 
Familien, villaen og naturen var viktige verdier i den borgerlige kulturen. 
Idealet for mange som tilhørte denne klassen var å bosette seg utenfor den 
forurensede bykjernen i eget hus med hage.

Stor	innflytting	og	radikal	byvekst.	Akerselva	industrialismens	vugge der 
fabrikkanlegg ble anlagt. Arbeiderne bosatt i boligleiegårder av mur. I byens 
omegn var et betydelig landbruk som forsynte byen med råvarer. Gårder og 
husmannsplasser preget omlandet. 

Akerselva
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Linderud/ Brobekk

1850-1900 Et folk på vandring
De mer rasjonelle produksjonsformene førte til endringer i landskapsbildet 
i Groruddalen. Hesteredskaper slik som slåmaskin krevde store 
sammenhengende jorder. Grøfting, nydyrking og utjevning av jordene ble 
viktige	betingelser	for	rasjonell	drift.	Gårdene	fikk	store	sammenhengende	
enger. Bedre gjødselstell ble også en viktig faktor i moderniseringa av 
jordbruket. 

Landskapet beholdet sitt preg som ravinelandskap. Store deler av 
Groruddalen var nå dyrket mark, og kun små lommer med skog var tilbake. 
Også rundt bekker og elver var skogen i stor grad fjernet. Alle ressurser ble 
utnyttet. 

I dalsiden mot Lillomarka fantes det store forekomster av Nordmarkitt, også 
kalt Grorudgrantitt. En rekke steinbrudd ble etablert og deler av Oslo ble 
bygget	med	stein	fra	disse	bruddene.	De	fleste	steinhuggerne	var	innflyttere	
fra områder utenfor Groruddalen. En stor del kom fra indre østlandsstrøk, 
men	også	mange	tilflyttende	svensker	tok	arbeid	i	steinbruddene.	Både	på	
Brobekk og Borrebekken var eierne engasjert i steinhoggervirksomhet, og 
også	flere	av	husmennene	hadde	arbeid	knyttet	til	denne	virksomheten.	
Folketellingen fra 1865 viser at det bodde ca. 180 personer i området. 

Nye	gårder	ryddet,	flere	husmannsplasser	ble	selveide	bruk.		Nye	rasjonelle 
produksjonsformer bidro til endringer i landskapet. Stein-hogging en viktig 
næringsvei,	og	industrien	fikk	god	avsetning	pga	stor	byggeaktivitet	i	Oslo.	Mange	av	
steinhoggerne	var	innflyttere.
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Bygninger/ struktur

1850-1900 Et folk på vandring
Bevarte elementer fra denne epoken:
Nye veier og nye gårder ble etablert i denne fasen. Trondheimsveien ble lagt 
i ny trasé, og den gamle traseen ble kalt ”Den gamle Trondheimsveien”. På 
kart fra 1881 er også en ny vei etablert mellom Økernveien og Holtet. Veien går 
forbi Vollebekkgårdene (får senere navnet Brobekkveien).

BROBEKK: Her ligger det våningshus og uthus i sveitserstil, bygget i 1875 
av steinleverandør Anton Borrebæk. Også på denne tiden var det viktig å 
signalisere status og sosial tilhørighet via egen bolig. En enebolig i sveitserstil 
med forseggjort hageanlegg, ble betraktet som en moderne og passende 
ramme for en selvstendig næringsdrivende. Eiendommen er oppført på 
Byantikvarens gule liste. 

Elementer fra epoken som er revet:
LUNDEN GÅRD ble fradelt Linderud gård i 1859. Bygningene, stabbur, 
våningshus og driftsbygning ble oppført i sveitserstil. Gården ble drevet 
sammen med Linderud. Statsråd Pierre Mathisen bodde her i tiden 1893–1913, 
før han overtok Linderud gård. Kart fra 1881 antyder at det bratte terrenget 
foran tunet fortsatt var skogkledd.

LINDERUD SKOLE ble bygget av grosserer Mogens L. Mathiesen på Linderud 
gård. I 1860 skjenket han skolebygning og 10 mål tomt til Aker kommune. 
Skolen lå rett på oversiden av Trondheimsveien (inngår ikke i området).

VOLLEBEKK ØVRE var opprinnelig en husmannsplass under Økern gård og lå 
helt i yttergrensen av Økern gård. Det er ikke kjent når den ble selveiet, men 
den var skilt ut som eget gårdsbruk rundt 1850. I 1918 ble gården kjøpt av 
Mathias Simonsen. Hans sønn Olaf var utdannet gartner, og fra 1925 drev han 
og kona gartneri på gården. 

VOLLEBEKK NEDRE ble utskilt fra Økern. På tunet lå en eldre hovedbygning og 
driftsbygning, grønnsakskjeller og drivhus som ble oppført i perioden 1916–18. 

En periode drev Oslo Folkerestaurant gården, og i den sammenheng ble det 
oppført en pølsefabrikk. Bygningsmassen bar preg av stordrift. 

KARLSRUD. På eldre kart kalt Karlstuen. Oppført i matrikkelen av 1904. 
Bygningene ble revet på 1980-tallet.

HOLSET. Matrikkelen fra 1888 og kart fra 1881 viser at gården ble etablert som 
eget bruk. Gården ble skilt ut fra Linderud gård.  En gårdsvei fra Linderud førte 
ned til tunet på Holset.  
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Befolkningsøkningen og et mer intensivt landbruk medførte bruk av større deler 
av landskapet. Etablering av nye gårder og nydyrking gjorde at resterende 
skogsområder forsvant. Trondheimsveien lagt i ny trasé, og nye veier kom til. 
Området	fikk	fast	skole.	

Brobekk. Foto: Peder de Seves 1980/Byantikvaren i Oslo.
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Før 1850 Bondesamfunn, byprivilegier, trelast og et rikt borgerskap med røtter i utlandet.

Norge

Omkring 1500 er folketallet i Norge blitt beregnet til noe under 200 000, ca. 
1650 var tallet kommet opp i vel 400 000, mens det ved folketellingen i 1801 
var steget til ca. 880 000. Veksten i folketallet har en sammenheng med 
økt produksjon og import av matvarer. Fremveksten av et nytt næringsliv 
(sagbruk, bergverk o.l.) gav landet økonomiske ressurser som tillot en 
omfattende import av korn og andre matvarer. 

En del nyrydding skjedde også, og åkerarealet på de gamle gårdene økte 
kraftig fra slutten av 1600-tallet. Nyrydding skjedde hovedsakelig ved hjelp av 
husmenn, og denne samfunnsklasse var i kraftig vekst. Husmannsplassene 
var leid og aldri eid, de var små i forhold til bruket og ofte opprettet i 
utmarka slik at gårdbrukeren slapp å avstå dyrket mark. Leien var som regel 
en kombinasjon av penger og arbeid. Husmannsvesenet ble en måte å skaffe 
den økende befolkningen et utkomme, samtidig som gårdeierne nøt godt 
av billig arbeidskraft.  Økonomisk fremgang i jordbruket førte til voksende 
sosial ulikhet i bondesamfunnet. Utpå 1800-tallet var det således omtrent 
like mange husmenn som gårdbrukere her i landet.

Sjøfart var en viktig næring. På 1600- og 1700-tallet ble det bygget opp 
en	norsk	handelsflåte.	Tømmer	var	Norges	viktigste	eksportvare.	Ved	
byprivilegiene av 1662 ble all trelasthandel konsentrert i byene, der 
borgerne	fikk	enerett	til	å	kjøpe	trelast	av	bønder	og	sagbrukseiere.	I	byene	
var det bare de som hadde borgerskap som hadde rett til å drive handel. 
Borgerstanden kom til å utgjøre en lukket krets, hovedsakelig bestående av 
etterkommere av innvandrere fra Danmark, Nord-Tyskland, Nederland og 
Skottland. Kombinasjonen av byprivilegier og sagbruksprivilegier gav byens 
borgere og kjøpmenn store fortrinn og borgerskapet utviklet seg til en ny 
mektig klasse.

Fra 1500-1801 steg folketallet. Veksten hang sammen med økt matvare-produksjon og 
import. Nyrydning av åkerarealer på 1600-t utført av husmenn. Økonomisk fremgang 
førte til sosial ulikhet i bondesamfunnet. I	byene	fikk	borgerne	tildelt	privilegier	og	ny	
makt-elite oppsto. 
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Før 1850 Bondesamfunn, byprivilegier, trelast og et rikt borgerskap med røtter i utlandet.

Oslo

På midten av 1500-tallet beskrives Oslo som en liten by med 
trehusbebyggelse beliggende ved utløpet av Alna. Oslo Herad var navnet 
på et område rundt byen, som omtrent tilsvarer dagens Oslo. Noen av de 
nærmeste gårdene, slik som Ulven, Teisen og Bryn, ble gitt av kongen til 
byens borgere som bymark. Her beitet byens dyr om sommeren og det 
ble dyrket korn og grønnsaker og hentet ved til brensel. Om vinteren ble 
dyrene holdt inn i byen i uthusbygninger.

Etter	flere	bybranner	vedtok	Christian	4.	i	1624	at	ble	byen	skulle	flyttes.	
Den viktigste forutsetningen for plasseringen av Christian IV’s nye by, var 
Akershus festning. Borgen ble anlagt ca. 1300 i Håkon V’s regjeringstid. Den 
spilte en viktig rolle for forsvaret av Østlandet og landet forøvrig.

Den nye byen ble planlagt som et rutenett av gater som skjærer hverandre 
i rett vinkler. Kvartalenes og tomtene størrelse varierte. Et lite torg lå 
også i planen og det ble innført murtvang for å unngå brann. Husene skulle 
oppføres i murt tegl eller stein, eller i utmurt bindingsverk med utvendig 
teglforblending. Tomtene var brede og ble disponert slik at våningshuset 
hadde langsiden mot gaten. Smale sidebygninger strakte seg langs 
tomtegrensene slik at det ble dannet et indre gårdsrom. I bakgårdene ble 
det oppført uthusbygninger som fjøs, stall, bryggerhus, verksted osv.

I forstedene som for eksempel på Vaterland, Pipervika og Sagene 
dominerte trehusbebyggelsen. Utenfor lå Bymarka, som nå var blitt 
flyttet	til	området	vest	for	Akerselva.	Formålet	med	Bymarka	var	fortsatt	
matproduksjon	og	beitemarker	til	dyra.	Bygårdene	fikk	tildelt	hvert	sitt	
stykke av den beste jorda. Dette ble kalt løkker. Bymarken bestod dermed 
av en allmenning og en rekke privat løkker.

En betydelig faktor for utviklingen av Oslo som hovedstad i 1600- og 
1700-årene var utnyttelsen av tømmerressursene. De enorme rikdommene 
som enkelte familier bygget opp, resulterte i bygging av lystgårdsanlegg og 
sommerresidenser	flere	steder	rundt	byen,	blant	annet	på	Linderud.

Branner	forårsaket	at	Oslo	ble	flyttet	i	1624.	Christian	4.	planla	ny	by	som	et	
rutenett med murtvang. I forstedene trehusbebyggelse. Bymarka var jordbruksland. 
Tømmerressursene viktig for Oslo på 1600- og 1700-t. Rikdommene førte til bygging 
av lystgårdsanlegg.
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Før 1850 Bondesamfunn, byprivilegier, trelast og et rikt borgerskap med røtter i utlandet.

Linderud/ Brobekk

Gårdshistorien i området følger i store trekk linjer som er generelle 
utviklingstrekk for det meste av østlandsområdet. Svartedauden la store 
deler av Groruddalen øde og mye av jordbrukslandskapet grodde igjen. I 
løpet av 1500- og 1600-tallet var gårdene igjen i drift, og antall bruk omtrent 
som før svartedauden.

I perioden fram til 1850 blir husmannsplassene Økernholtet, Borrebekken og 
Økernbråten etablert i området.

I 1679 overtok Mogens Lauritsøn Linderud gård. Lauritssøn tjente gode 
penger	på	trelasthandel	og	kjøpte	opp	flere	gårder.	Slik	startet	boken	
om Linderud skrevet i 1899 av Haagen Krog Steffens: ”Mogens Lauritzen, 
Stamfaderen til en Slegt, der i 150 Aar indtog en fremskudt og anseet 
Plads blant Christianias første Borgere, og hvis Navn nøie er knyttet til 
Byens kommunale Historie, er temmelig sikkert indvandret her til Landet, 
sandsynligvis fra Danmark eller Holsten, hvorfra ved 1600 Aars tallet 
saamange andre kom til Norge,…»På denne tiden var ikke Linderud noen 
storgård. Gården var forpaktet bort og bygningene beskjedene. 

Da sønnen Erich Mogenssøn overtok Linderud gård i 1713, ble bygningene 
revet, og oppføringen av ny hovedbygning startet samme år. Familien bodde 
i Christiania, men tidlig på 1800-tallet gikk Linderud fra å være sommerhus 
til å bli bolig for familien Haagen Mathiesen. Dette medførte ombygginger og 
tjenerfløyen	ble	oppført	for	å	huse	alle	tjenerne.	Her	kunne	tjenerne	utføre	
sine	plikter	uten	å	forstyrre	herskapet.	Tilbygget	fikk	hvitmalt	panel	og	ser	
omtrent ut slik som i dag. Gården fortsatte å være i familiens eie. 

Situasjon - 1938

Området lå under tre gårder; Tonsen, Økern og Linderud. Linderud eneste gården 
med tunet i området. Linderud var i 1679 en liten gård. Trelasthandel gjorde at 
Linderud ble bygget ut til lystgårdsanlegg i 1713. Gården ble bolig først på 1800-t. 
Flere husmannsplasser i området.
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Før 1850 Bondesamfunn, byprivilegier, trelast og et rikt borgerskap med røtter i utlandet.

Bygninger/ struktur

Bevarte elementer fra epoken:
LINDERUD GÅRD (BYGNING, HAGE OG ALLÉ) PLASSERING, LANDSKAP: 
Huset ble oppført i utmurt bindingsverk, i en kontinental preget 
barokkstil, og barokkhagen ble anlagt. Erich Mogenssøn og hans familie 
bodde i Christiania, og Linderud ble benyttet som sommerhus og 
representasjonsbolig. Gården framstod som en herregård, plassert slik at 
alle som reiste gjennom dalen så det storslåtte anlegget som lå i åssiden. 
Gjennom sin levetid kjøpte Mogenssøn en rekke av gårdene i Groruddalen. 
På slutten av 1700-tallet var Linderud blitt sentrum i et storgods som 
omfattet	flere	hundre	tusen	dekar	skog,	mange	sager	og	ca.	350	gårder.	
I følge hagelitteratur fra 1915 hadde Linderud ”det interessanteste og bedst 
vedlikeholdte gamle haveanlæg i Kristianias omegn.” I siste halvdel av 
1700-tallet ble det arrangert en rekke selskaper, og i slike sammenhenger 
var hagen en viktig arena. Alleen blir omkring århundreskiftet omtalt som 
en snorrett hall av lindetrær, den prektigste, tetteste og mest velvoksne i 
landet.

VÅNINGSHUSET PÅ BORREBEKKEN: Borrebekk var opprinnelig en 
husmannsplass under Økern gård. Stua som lå her fungerte som 
skjenkested (Trondheimsveien gikk opprinnelig forbi her). Stua er revet, 
men	det	finnes	et	maleri	av	denne.	Ole	Martin	Borrebekken	eide	gården	i	
en lang periode på 1800-tallet. I tillegg til å drive Borrebekk gård, forpaktet 
han	flere	granittbrudd	av	Linderud.	På	det	meste	hadde	han	nærmere	100	
leiekjørere i sin tjeneste. Etter at Mogens Mathisen, eieren av Linderud 
gård, døde i 1875, bestyrte Borrebekken Linderud gård. 

I dag er den kun våningshuset fra 1827 som står igjen. Arno Berg skriver i 
1955 om våningshuset “inngangen har dobbelt dør med en fylling i hver og 
bekrones av en klassisk frontong båret av knekter i sveitserstil”. På bildene 

fra 1960-tallet er disse detaljene synlige. Låven brant i 1952 og stabburet 
ble revet i 1959. Eiendommen står på Byantikvarens gule liste.

TRONDHEIMSVEIEN, DEN GAMLE TRASEEN OG ØKERNVEIEN: Fra byen kom 
Trondheimsveien og Økernveien. Økernveien fulgte høydedraget som 
strekker seg nordover fra Økern gård, mens Trondheimsveien gikk 
over Sinsen og Tonsen. Veiene møttes rett nord for husmannsplassen 
Økernbråten. Trondheimsveien fortsatte mot øst og krysset Hovinbekken 
over en steinhvelvsbro bygget på slutten av 1700-tallet. Like ved lå 
skysstasjonen Berliebekken. Veien steg videre til den nådde platået som 
Linderud gård ligger på. På strekningen fulgte den gårdsgrensen til Tonsen 
gård. Tonsen eide jorda på nordsiden av veien mens Økern og Linderuds 
eiendommer lå på sørsiden. 

HOVINBEKKEN lå åpen.

ØKERNHOLTET (EN GJENVÆRENDE BYGNING): I 1835 har ytterligere en 
husmannsplass blitt opprettet under Økern gård; Økernholtet.

DEN SKOGKLEDDE KOLLEN VED ØSTRE AKER VEI var fortsatt skogkledd.

SKOGOMRÅDE PÅ LUNDEN. Området rundt Linderud gård var trolig dyrket, 
mens Vollebekkområdet fortsatt var skogkledd. Skråningen (senere Lunden 
gård) var skogkledd. Hovinbekken, Vollebekken og Linderudbekken var godt 
synlige elementer i landskapet, som trolig var et ravinelandskap som var 
karakteristisk for Groruddalen.

TRINN 1
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Elementer fra epoken som er revet:
BAKKEN Husmannsplassen, som lå under Linderud gård, gikk også under 
navnet Borrebækkbakken. I folketellingen fra 1900 er det Andreas og Andrea 
Kristiansen med 6 barn som bor her. Bakken var en husmannsplass med 
jord, og det ble dyrket korn og poteter og holdt gris og ku.

ØKERNBRÅTEN: I et register fra 1771 framgår det at Økernbråten var 
en husmannsplass under Økern hovedgård. Gården var selveid da 
hovedbygningen ble bygget i 1820–30-årene. Hovedhuset var preget av 
empirestilen og var et såkalt midtgangshus.  Det fantes også en drengestue 
på dette tunet.  Låven brant i 1976. Det er ikke kjent når sidebygningen ble 
revet. Det hevdes at bolighuset i Økernveien 225a er det gamle stabburet. I 
så fall er dette det eneste sporet som er igjen etter Økernbråten gård.

ANDRE:	På	nordsiden	av	veien,	ved	Linderud	gård,	lå	flere	husmannsplasser.	
Grensen mellom Linderud og Økern gikk omtrent ved Vollebekken (delvis der 
hvor Lunden går i dag). Litt nord for der Øvre Vollebekk senere ble etablert, 
lå en husmannsplass med navn Holtenæs, denne tilhørte Økern gård.

Kartet	fra	1844	viser	fire	veier	førte	inn	til	tunet	på	Linderud	gård.	
Langs Trondheimsveien er det kommet mer bebyggelse. Dette var trolig 
husmannsplasser. Husmannsplassen Spæren er navngitt og trolig er også 
plassen Borrebekkbakken tegnet inn på kartet.

Linderud gård plassert synlig i åssiden. Området rundt var dyrket, mens 
Vollebekkområdet var skogkledd. Hovinbekken, Vollebekkbekken og Linderudbekken 
var synlige elementer i ravinelandskapet. Fra byen kom Strømsveien, 
Trondheimsveien og Økernveien.  

Foto: Knut Eng/ Oslo Museum

Før 1850 Bondesamfunn, byprivilegier, trelast og et rikt borgerskap med røtter i utlandet.

Bygninger/ struktur

TRINN 1
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TRINN 2   FORTOLKNING

Metodikk
Historien vil alltid være gjenstand for nye tolkninger, både på det individuelle og samfunnsmessige plan. Hensikten 
med Trinn to er å fortolke og drøfte analyseområdets historiske situasjon, meningsinnhold og betydning som underlag 
for verdidiskusjonen i Trinn 3. 

Det er ikke nødvendigvis bare høydepunktene i den historiske utviklingsprosessen som har etterlatt seg de mest 
betydningsfulle	sporene	i	et	landskap,	og	det	er	heller	ikke	alltid	at	de	sporene	som	finnes	er	historisk	viktige.	Det	
kan	også	være	historiske	spor	som	er	viktige	lokalt,	men	som	ikke	skal	bevares	fordi	der	finnes	andre	viktigere	spor	
sett i en regional sammenheng. Med utgangspunkt i hvilke historiske elementer som i dag representerer de viktigste 
historiske fortellingene i Trinn 1, vil Trinn 2 undersøke om elementene fortsatt formidler historisk meningsinnhold 
og samfunnsmessig betydning i en lokal sammenheng. I analysen brukes historisk lesbarhet, integritet (helhet) og 
autentisitet som mål på tilstand og formidlingsegenskaper (kilde: Riksantikvaren).

Historiske utviklingstrekk Linderud, Brobekk og Vollebekk
Her er to innfallsvinkler som kan legges til grunn for å velge ut hva som danner viktige utviklingstrekk i 
analyseområdet. En er utvelgelse av enkeltbygg ut fra den generelle samfunnsutviklingen med tilhørende stilidealer. 
En annen vil være å velge ut viktige spor ut fra et ønske om å bevare viktige utbyggingsstrukturer. Vi har valgt å ta inn 
begge to ut fra at de anses som like viktige både i et verneperspektiv og et byutviklingsperspektiv, og fordi bygningene 
også utgjør en viktig del av strukturen. Veier og stier er i tillegg viktige historiske spor som både har bidratt til å 
strukturere deler av bebyggelsen, og som historiefortellende elementer om tidligere strukturer i området. 

Det gjøres oppmerksom på at det som ikke prioriteres ikke har sammenheng med riving. 
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TRINN 2

Viktige utviklingstrekk
Behovet for arbeidskraft førte til innvandring fra hele verden. 
Arbeidsinnvandrere fra Asia og Afrika bosatte seg i stor grad i de østlige 
bydelene i Oslo, og etter hvert i Groruddalen. 

Velstandsøkningen	førte	til	at	stadig	flere	eneboliger	ble	oppført	i	
boligområdene utenom Oslo sentrum.  Befolkningssammensetningen 
endret	seg	fra	slutten	av	1980-tallet,	og	stadig	flere	med	
innvandrerbakgrunn bosatte seg i blokkbebyggelsen. En stadig mer ensidig 
befolkningssammensetning ga økende boligsosiale utfordringer. 
Økende	trafikk	gjør	Trondheimsveien	og	Østre	Aker	vei	til	stadig	større	
barrierer.  Brobekk senter er et av mange små sentre i Groruddalen 
som tømmes for innhold, mens Linderud senter er bygget ut til et stort 
bydelssenter. I Lunden ble et nytt boligområde oppført, Lunden Hageby. 
Planene lå ferdige i 1999. Avishuset på Linderud ble oppført i 1976. 

Lesbarhet
Småhusområdet Trondheimsveien, Økernveien og Brobekkveien omfatter 
eneboliger bygd i perioden fra 1920 og frem til i dag. Området viser 
utparsellering av boligtomter over tid som del av velstandsøkningen. 
Området har beholdt preget av den opprinnelige strukturen med småhus i 
eplehagetomter. 

Lunden hageby er et gjennomført boligområde planlagt på slutten av 
1990-tallet, typisk for sin tid både i byggestil og materialbruk. Bebyggelsen 
er oppført som rekkehus og lavblokker i en tett og romlig bygningsstuktur 
innenfor et avgrenset område. Størrelsen bryter ikke med skalaen på den 
øvrige boligbebyggelsen i nærområdet. 

Lavblokkene som utgjør Bjerke nærmiljøsenter representerer 
blokkbebyggelse fra 1980-tallet. Området Øvre og Nedre Vollebekk er 
i denne perioden transformert fra jordbrukslandskap til kontor- og 
næringsbebyggelse.  Deler av næringsbebyggelsen på østsiden av 
Brobekkveien representerer en nyere næringsbebyggelse med store og 
åpne,	til	dels	ustrukturerte	flater	mellom	bygningene,	oppført	i	perioden	
fra 1970-tallet og frem til i dag.  Avishuset er et større næringsbygg, 
typisk for sin tid i størrelse, utforming og materialbruk. Bygningen har 
en markant plassering i landskapet uten annen bebyggelse tett innpå. 
Bygningene på Siemensanlegget er en videreføring av byggetrinnet fra 
1960-årene. Bygningene representerer sammen et mangfold av tidstypisk 
arkitektur.

Tilstand
Småhusbebyggelsen fra denne perioden er for det meste autentiske, 
men noen er nok på- og ombygd og endret siden byggeår. Da de nyeste 
bygningenes struktur samsvarer med strukturen for øvrig, oppleves 
småhusområdet fortsatt som helhetlig og i tråd med sitt opprinnelige preg. 
Lunden hageby er uendret siden byggeår. Lavblokkene på Bjerke, Avishuset 
og	Siemens	oppleves	som	relativ	autentiske.	Dette	er	bygninger	det	finnes	
en del tilsvarende eksempler av andre steder, og som ikke er stedstypiske. 

1970 – 2012 Oljefunn	og	velstandsøkning	-	det	flerkulturelle	samfunn 
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Arkeologisk minne

Fredet

Automatisk fredet

Uavklart

Før 1850

1850- 1900

1900- 1945

1945-1960

1960- 1970

1970 - i dag

Planavgrensing

Områdeavgrensing

T 2 - 1970 til i dag

DIVE  Linderud Brobekk 2012 N

200 METER
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1960-1970 Industriell boligbygging, T-banens og bilenes inntog TRINN 2

Viktige utviklingstrekk
Den store boligmangelen etter kommunesammenslåingen ble løst ved 
å ta i bruk ubebygget grunn i det landlige Aker øst og ved bygging av ny 
T-bane.	Områdene	som	ble	bygget	på	1960-tallet	fikk	en	annen	karakter	
enn 1950-talls utbyggingen. Høye og store boligblokker med betongfasader 
preget dette tiåret. På Linderud bygges en ny drabantby med karakteristisk 
1960-talls typologi med soner med rekkehus, lavblokker og høyblokker 
plassert i tilknytning til skoler, idrettsanlegg, senter og T-bane. Flere av de 
gamle gårdene og husmannsplassene på Linderud og Brobekk rives til fordel 
for ny blokkbebyggelse. 

Småindustrien etablerer seg på Vollebekk og Simensanlegget langs Østre 
Aker vei blir bygd. Hovedbygningen og hageanlegget på Linderud gård består, 
og den nye bebyggelsen tar delvis hensyn til gårdens plassering. Bekkene 
legges i rør. Kommunikasjonsårene Trondheimsveien i dalsiden, Østre Aker 
vei i dalbunnen og T-banen blir langsgående barrierer i landskapet. 

Lesbarhet 
Både drabantbybebyggelsen med T-banestrengen, senteret og skolene på 
Linderud	samt	rekkehusområdene	Veksthusfløtten	ligger	som	de	opprinnelig	
ble planlagt og oppført. Det er lite som er endret ved de opprinnelige 
strukturene og fasadene. Villaområdet ved Trondheimsveien, Økernveien og 
Brobekkveien blir stadig fortettet, og boligene ombygd, men området har 
allikevel greid å bevare preget som småhusområde med eplehager.  Den nye 
klosterbygningen ligger fortsatt i sin opprinnelige, innelukkede og grønne 
buffersone, men deler av det grønne arealet rundt er i dag utbygd. På 
Vollebekk er det oppført en del større kontor- og næringsbebyggelse i denne 
perioden. Dette er bygninger i hovedsak i den søndre delen av området med 
mer selvvokst og småskala bygninger. Det opprinnelige Siemensanlegget 

er inntakt. Vollebekkbekken ligger fortsatt i rør, og er i dag ikke synlig. De 
store veganleggene utgjør i dag enda større barrierer, på hver sin side av 
området,	gjennom	økt	trafikk.	Også	byggingen	av	trafoen	og	utvidelse	av	
kraftlinjen gjennom området satte et tydelig spor i landskapet. 

Tilstand
Linderud drabantby er lite endret siden byggeår og innehar også i dag mange 
fysiske kvaliteter som ivaretar den opprinnelige målsetningen man hadde 
for disse områdene. Volumene er intakte, og bygningene er fortsatt relativt 
autentiske både i plan og fasader. Klosteret og Siemensanlegget oppleves 
også som tilnærmet autentiske fra byggeår. Mye av næringsbebyggelsen er 
påbygd og fornyet etter byggeår. De store gjennomfartsårene og T-banen 
er oppgraderte, men de ligger fortsatt i de opprinnelige traseene. En mindre 
andel av eneboligene fra denne perioden er fortsatt tilnærmet uendret, de 
fleste	fremstår	som	om-	og	påbygd	og	mye	endret.	
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TRINN 21945-1960 Kommunesammenslåing og blokkutbygging
Viktige utviklingstrekk
Den store boligmangelen etter kommunesammenslåingen ble løst ved å ta 
i bruk ubebygget grunn i det landlige Aker øst og ved bygging av ny T-bane. 
Folk	flyttet	fra	dårlige	boforhold	i	indre	by,	til	tre/	fire	rom	og	kjøkken	i	
grønne omgivelser.  På Økernbråten ble det oppført åpen blokkbebyggelse 
karakteristisk for 1950-tallet. På Brobekk ble skolehagen etablert, og 
rekkehus og småhus oppført.

Lesbarhet
Både den åpne blokkbebyggelsen i Bjerkedalen og Selvaags rekkehusområde 
ved Økernveien (Elva BB), ligger som de opprinnelig ble planlagt og oppført. 
Det er lite som er endret ved de opprinnelige strukturene og fasadene. 
Villaområdet ved Trondheimsveien, Økernveien og Brobekkveien blir stadig 
fortettet, og boligene ombygd, området har greid å bevare preget som 
småhusområde med eplehager.  Skolehagen på Brobekk er i fortsatt bruk 
som parsellhage. Den er beskyttet med et gjerde, og det er i dag vanskelig å 
oppfatte at det ligger et større grøntområde her. På Vollebekk er det noen 
spor igjen etter småindustrien. 

Tilstand
Rekkehusområdene og den åpne blokkbebyggelsen er lite endret siden 
byggeår og innehar også i dag mange fysiske kvaliteter som ivaretar 
den opprinnelige målsetningen man hadde for disse områdene. Volumene 
er intakte, og bygningene er fortsatt relativt autentiske både i plan og 
fasader. Skolehagen brukes til parsellhager også i dag. En mindre andel av 
eneboligene	fra	denne	perioden	er	fortsatt	tilnærmet	uendret,	de	fleste	
fremstår som om- og påbygd og mye endret. 
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TRINN 21900-1945 Byplanlegging – kommunal boligbygging – krisetid - utvandring
Viktige utviklingstrekk
I byene var det dårlige boforhold og stor boligmangel. Kommunen drev 
visjonær byplanlegging. Grunntanken var sonedeling, med områder for 
boliger,	arbeidsplasser	og	rekreasjon	i	friluft.	Som	flere	andre	steder	
i Groruddalen utparsellerte gårdeierne deler av jorda og solgte tomter 
til nye boligområder. Tomtekjøperne tilhørte gjerne den øvre delen av 
arbeiderklassen, og de bygde seg eneboliger eller hytter. ”Nybyggerne” drev 
et utstrakt hagebruk for å spe på inntektene. Både frukt, bær og grønnsaker 
ble dyrket.  Småhusbebyggelsen lå som små enklaver i jordbrukslandskapet.

Brobekkveien ble anlagt i tilknytning til den første småhusbebyggelsen som 
ble bygget i området (Trondheimsveien - Brobekkveien – Økernveien). Den 
første utbyggingen startet rundt 1920. Tomtene var på mellom to og tre 
mål, og husene varierte i både stil og størrelse. Hagene ble opparbeidet 
med frukttrær og bærbusker. Mellom 1937 og 1947 ble det bygget småhus 
på oversiden av Lunden gård, samt på nedsiden av Brobekkveien.   De tre 
bekkene lå fortsatt åpne, og ravinelandskapet var delvis jevnet ut. Lunden 
kloster ble etablert i 1939. Kraftlinjen ble etablert i denne perioden. 

Lesbarhet
De første småhusene som ble bygget i tilknytning til Brobekkveien er fortsatt 
lesbar i landskapet selv om de er en del endret siden byggeår. Preget av 
småhusene som enklaver i jordbrukslandskapet er imidlertid forsvunnet 
siden alt opprinnelig jordbruksland er bygd ut etter andre verdenskrig. Med 
utbyggingen er også ravinelandskapet og bekkene lagt i rør, med unntak 
av Hovinbekken som er delvis åpnet igjen de seneste år. De opprinnelige 
bygningene klosteret etablerte seg i er borte til fordel for en nytt 
monumentalbygg. 

Tilstand
Brobekkveien går fortsatt i sin opprinnelige trasé, i en oppgradert versjon.  
En mindre andel av småhusbebyggelsen fra denne perioden er fortsatt 
tilnærmet	uendret,	men	flesteparten	er	om-	og	påbygd	og	endret	ganske	
mye. 
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TRINN 21850-1900 Et folk på vandring
Viktige utviklingstrekk
Perioden	karakteriseres	av	en	stor	innflytting	og	radikal	byvekst.	
Industrialisering,	stor	tilflytting	til	byene	og	modernisering	av	jordbruket	var	
gjensidig avhengige prosesser. I byens omegn var det et betydelig landbruk, 
som forsynte den ekspanderende byen med råvarer. Små og store gårder 
med tilhørende plasser preget omlandet. 

Flere	nye	gårder	ble	ryddet,	samtidig	som	flere	husmannsplasser	ble	
til selveide bruk.  Nye rasjonelle produksjonsformer bidro til endringer 
i landskapet. Grøfting og utjevning av jordene var nødvendig for å kunne 
benytte de nye hesteredskapene. Stadig større deler av landskapet ble tatt i 
bruk, noe som førte til at de resterende skogsområder forsvant. Også rundt 
bekkene	ble	skogen	fjernet.	Trondheimsveien	ble	lagt	i	ny	trasé	,og	flere	nye	
mindre veier ble opparbeidet. 

Steinhogging	ble	en	viktig	næringsvei,	og	industrien	fikk	god	avsetning	
for sine produkter på grunn av den store byggeaktiviteten i Oslo. Mange 
av	steinhoggerne	var	innflyttere,	enten	fra	Sverige	eller	fra	indre	
østlandsstrøk.

Lesbarhet
Det er kun en gjenværende gård med bygninger og ingen strukturer fra 
denne perioden, kun våningshus og fjøs på Brobekk gård bygget i Sveitserstil.  
Denne gården har en viktig tilknytning til steinvirksomheten på denne tiden. 
I tillegg er Trondheimsveien i ny trasé en struktur som er bevart.

Tilstand
Bygningene er holdt i god stand, og sveitserstilpreget er fortsatt intakt. 
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TRINN 2Før1850 Bondesamfunn, byprivilegier, trelast og et rikt borgerskap med røtter i utlandet.
Viktige utviklingstrekk
Området lå under tre gårder; Tonsen, Økern og Linderud. Linderud ble bygget 
som et lystgårdsanlegg i 1713, og først tidlig på 1800-tallet ble det tatt i bruk 
som bolig. Linderud hadde en rekke husmannsplasser. Husmannsplassene 
Økernholtet, Borrebekken og Økernbråten var plasser under Økern gård, 
mens Bakken tilhørte Linderud.

Linderud gård ble plassert i landskapet på en slik måte at alle som reiste 
gjennom dalen så det storslåtte anlegget som lå i åssiden. Området 
rundt Linderud gård var trolig dyrket, mens Vollebekkområdet fortsatt 
var skogkledd. Hovinbekken, Vollebekkbekken og Linderudbekken var godt 
synlige elementer i landskapet, som var et ravinelandskap karakteristisk for 
Groruddalen. Fra byen kom Strømsveien, Trondheimsveien og Økernveien.  
Økernveien fulgte høydedraget som strekker seg nordover fra Økern gård, 
mens Trondheimsveien gikk over Sinsen og Tonsen. De møttes rett nord 
for husmannsplassen Økernbråten. Trondheimsveien fortsatte mot øst og 
krysset Hovinbekken over en steinhvelvsbro bygget på slutten av 1700-tallet. 
Like ved lå skysstasjonen Borrebekken og Borrebekken gård.  På strekningen 
opp mot Linderud gård fulgte veien gårdsgrensen til Tonsen gård. Tonsen 
eide jorda på nordsiden av veien mens Økern og Linderuds eiendommer lå på 
sørsiden. 

Lesbarhet
Linderud gård er i dag innebygget på alle kanter, og er ikke lenger plassert 
slik at alle som passerer ser anlegget. Både hagen og våningshuset er 
imidlertid fortsatt godt lesbart. Hovedbygningen på Borrebekken gård 
gjenstår, men nå mer som en del av småhusutbyggingen i området - helt 
tatt ut av sin opprinnelige sammenheng. Det opprinnelige ravinelandskapet 
er borte, igjen ligger Sauedalen og noen grønne lunger i forlengelse av 

denne sør i analyseområdet. Rester av ravinelandskapet rundt Hovinbekken i 
Bjerkedalen er bevart.  Deler av både Økernveien og Trondheimsveien ligger 
fortsatt i sine opprinnelige traseer. 

Tilstand
Økernveien er utvidet og utbedret. Våningshuset og hagen på Linderud 
gård bærer preg av den tidligste historiske utviklingen, og er lite endret i 
nyere tid. Våningshuset på Borrebekken gård har beholdt sin opprinnelige 
hovedform, men er noe påbygd og modernisert med nye vinduer og ny 
utvendig kledning. 

Linderud gård. Foto: Knut Eng, Oslo museum
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Før1850 Bondesamfunn, byprivilegier, trelast og et rikt borgerskap med røtter i utlandet.
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TRINN 2Oppsummering lesbarhet og viktige utviklingstrekk 
Selv om den historiske utviklingen og de ulike tidsepokene fortsatt er 
godt lesbar i området, er det blokk- og drabantutbyggingen på 1950- og 
1960-tallet som dominerer inntrykket. Ut over noen bygg og anlegg som 
Linderud gård, klosteret, skolehagen, Siemens og Avishuset, handler de 
viktigste utviklingstrekkene om de ulike bebygde strukturene i området.  
Til sammen viser enkeltbygg, anlegg og strukturer et stort spenn i tid og 
utviklingstrekk som fortsatt oppleves som både intakte og helhetlige i en 
lokal sammenheng. 

Det er lite igjen av det opprinnelige ravine- og jordbrukslandskapet. Igjen 
ligger små enklaver i form av Linderud gård med hage og steingjerde, 
Sauedalen, rester av bekker og gamle vei traseer som i dag er tatt ut av 
sin opprinnelige sammenheng. Hovinbekken er under gjenåpning gjennom 
Bjerkedalen, hvor det gamle ravinelandskapet fortsatt er lesbart. Det synlige 
skillet mellom Økern og Linderud forsvant da Vollebekkbekken ble lagt i rør. 

Småhusområdene oppleves fortsatt som helhetlige og intakte med store 
frukthager til tross for stadig fortetting og endringer av bygningsmassen.
Av utbyggingen på 1950-tallet fremstår Elva Boligbyggelag, Bjerkedalen/
Økernbråten og skolehagen fortsatt som relativt autentiske.  De mest 
fremtredende gjenværende bygninger og strukturer fra 1960-tallet er 
Linderud drabantby med skolene, senteret og T-baneutbyggingen. Hele 
drabantbyen	med	rekkehusområdet	Veksthusfløtten	fremstår	som	autentisk.	
Selv om enkeltbygninger er ombygd, er strukturen uendret. Det samme 
kan sies om Klosteret og Siemensanlegget. Byggingen av kraftlinjen og 
trafostasjonen har også satt spor i utformingen av landskapet gjennom et 
grønt, ubebygd område tvers gjennom området.

De gamle veiene fremstår i dag som nye moderne veier, og det er vanskelig 
å se at disse er gamle. Noen er lagt om og har i dag andre traseer enn 
tidligere. 

Av de nyeste bygningene bygget etter 1970-tallet er det spesielt Avishuset 
som utpreger seg mest på grunn av sin spesielle arkitektur.  Bygningene 
som ble oppført i perioden etter siste verdenskrig og frem til i dag viser en 
videreføring av velstandsveksten og endrete normer for byggeteknikker, 
funksjonsbehov og krav til bygningsstørrelser. 

Oppsummeringen av Trinn 2 er vist i tre ulike kart: 
1. T2-1 Oppsummering historisk lesbarhet som viser bygningenes 

alder/ tidsperioder. 
2. T2-2 Oppsummering viktige utviklingstrekk viser de bygninger og 

strukturer som har satt størst preg på Linderud og Brobekk. 
3. T2-3 Områdeavgrensing er en videreføring av både viktige 

utviklingstrekk og strukturer, og viser en inndeling i delområder basert 
på de ulike områdestrukturene.  Områdedelingen danner utgangspunkt 
for verdi- og sårbarhetsvurderingen i T3. 
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Linderud gård. Foto: Widerøe 1949/Byantikvaren i Oslo
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TRINN 3 VURDERING

Metodikk
I analysens tredje trinn er oppgaven å vurdere kulturarvens kvalitative 
egenskaper, muligheter og begrensninger med verdispørsmålet som 
hovedelement. Muligheter og begrensninger kan måles ved å vurdere 
utviklingspotensial og endringskapasitet. 

Med utviklingspotensial menes ikke bare kulturarvens økonomiske og 
bruksmessige potensial, men også potensialet for utvikling av kunnskaps- 
og opplevelsesverdier. Når utviklingspotensialet er beskrevet kan de 
realistiske utviklingsmulighetene i relasjon til situasjonens begrensninger 
vurderes i Trinn 4. I det inngår vurdering av kulturarvens sårbarhet og 
tålegrenser, dvs. robusthet i forhold til endringer. 
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Begrunnelse for vern TRINN 3

Begrunnelse for vern
Kulturminnelovens	definisjon	av	kulturminner	og	kulturmiljøer	er:	”Med 
kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår 
som del av en større helhet eller sammenheng.” Dette betyr ikke at alle 
kulturminner og kulturmiljøer kan eller skal bevares. Samfunnet må 
prioritere hva som er verdifullt og skal vernes.

Ved vurdering av kulturminners verneverdi er det tre hovedparameter 
som tillegges betydning: kulturminnene skal være en kilde til kunnskap, gi 
grunnlag for opplevelse og være en bruksressurs for framtiden. I dette 
ligger også en vurdering om kulturminnene har nasjonal, regional eller lokal 
verdi (kilde: Riksantikvaren). 

Prioriterte mål for vern på Linderud Brobekk
Gjennom DIVE-analysen har det vært ønskelig å løfte frem historiske 
utviklingstrekk og kulturarv som viktige faktorer i utviklingen av området. 
Dette for å få økt kunnskapen om områdets kulturminneverdier, og for å 
utarbeide et redskap for å kunne bruke kulturarven som en kvalitativ og 
funksjonell utviklingsressurs. 

Vurdering av verneverdi og sårbarhet
Ut fra konklusjonene i Trinn 2 er planområdet delt inn i delområder 
basert på historiske strukturer. Delområdene er kvalitetssikret av 
medvirkningsgruppa. Basert på workshop 2 er det utarbeidet både en verdi- 
og sårbarhetsbeskrivelse i tabellen på side 56, med tilhørende verdikart 
(T3-1) og sårbarhetskart (T3-2), som viser et forslag til nyanser innenfor 
de ulike delområdene basert på resultatet fra gruppeoppgaven i workshop 2. 

Det presiseres at verdivurderingene er gjennomført på områdenivå ut fra 
analyseområdets ulike strukturer og helhetlige preg, der verdivurdering 
og prioritering av enkeltobjekt ses i sammenheng med strukturen. Enkelte 
delområder vil være mer robuste enn andre innenfor analyseområdet, og en 
nyansering av de ulike delområdenes verneverdi, sårbarhets- og tålegrenser 
vil gi Oslo kommune et bedre grunnlag for å forvalte og utvikle Linderud og 
Brobekk fremover i tid. 

Tålegrense
Potensialet for utvikling av Linderud Brobekk må sees opp mot delområdenes 
verneverdi, sårbarhet og endringskapasitet. Disse forholdene begrunner 
og angir maksimal tålegrense for de ulike delområdene. I vurderingene 
av delområdene er struktur og viktige elementer som tilhører strukturen 
(veier, stier, plasser etc.) inkludert. Begrunnelsen og sammenstillingen er 
vist i tabellen på side 54.

Tålegrensen vil bli videreført i Trinn 4 som grunnlag for utarbeiding av 
virkemidler og råd i senere planprosesser. I studieområdet er det vurdert 
som	hensiktsmessig	å	benytte	fire	ulike	kategorier	bruk/	gjenbruk	i	de	18	
delområdene (se kart T2-3 Områdeavgrensing):

A: Nasjonale verdier. Videre tilpasset bruk med få endringer og tekniske 
oppgraderinger kun i samråd med kulturminnemyndigheten (fredning/
regulering). Ved bruk av plan- og bygningsloven (pbl) knyttes strenge 
bestemmelser til bruk av hensynssone C og D. Vern omfatter eksteriør 
og/eller interiør på bygninger samt veger, grøntområder, stier, murer, 
gjerder etc. Nye tiltak vil kun medføre få inngrep i kulturminnene, og kan 
gjennomføres	uten	konflikt	med	fredning	og	juridisk	vern	av	eksteriør/
interiør. Bruksmuligheter og økonomiske forutsetninger vil bli begrenset. 

Trondheimsveien 309 Lunden. 
Foto: Oslo Museum.
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Begrunnelse for vern TRINN 3

Kun	teknisk	vedlikehold	tillates.	På	definerte	enkeltbygninger	skal	autentisk	
materiale og bygningsdeler bevares (ikke fjernes). 

B: Regionale verdier. Videre bruk med mindre endringer og tekniske 
oppgraderinger (Gul liste/regulering). Ved bruk av pbl knyttes strenge 
bestemmelser til bruk av hensynssone C (D knyttet til automatisk fredete 
kulturminner). Vern omfatter eksteriør og hovedstruktur. Bygninger 
og områder vil oppleves som tilnærmet autentisk. Bruksmuligheter og 
økonomiske forutsetninger knyttet til bruk vil være en del begrenset. 
Eventuell	infill-bebyggelse/nye	erstatninger	reguleres	strengt,	og	må	
tilpasses opprinnelige eiendomsstrukturer mht. tomtestruktur, fotavtrykk, 
volum og retning, plassering av bygning på tomt, henvendelse mot gate, 
høyder og størrelser på en slik måte at delområdets særpreg ikke svekkes. 
Fjernvirkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser må dokumenteres. 
På	definerte	enkeltbygninger/strukturer	skal	autentisk	materiale	og	
bygningsdeler bevares (ikke fjernes). 

C: Lokale verdier. Videre bruk med moderate endringer og tekniske 
oppgraderinger.  Kompromissløsninger der både vern og utvikling ivaretas 
et	godt	stykke	på	vei.	Ombygging	kan	komme	i	konflikt	med	vernehensyn.	
Både hoved- og eiendomsstrukturer skal opprettholdes. Ny bebyggelse må 
reguleres spesielt i forhold til høyder, volum, skala og plassering på tomt. 
Fjernvirkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser må dokumenteres. På 
definerte	enkeltbygninger	skal	autentisk	materiale	og	bygningsdeler	bevares	
(ikke fjernes).

D: Ingen verdier. Områder der verdiene er borte. Kan innebære riving 
bygninger. Mulige transformasjonsområder. Overganger og fjernvirkning av 
tiltak mot kulturhistoriske omgivelser må dokumenteres.  

Tabellen på side 56 viser en sammenstilling og samlet vurdering av verdi, 
utviklingspotensial, sårbarhet, endringskapasitet og tålegrense for hvert 
delområde, der tålegrensen viser potensialet for utvikling.

Høyblokkene i Erich Mogensøns vei sett fra 
Linderud gård 1966 Foto: Oslo Museum
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TRINN 3

3

NB! Kun en kortversjon av beskrivelsen av tålegrensen er lagt inn i tabellen, fullversjonen er beskrevet ovenfor. 
 

Omr
nr. 

Delområde 
navn 

Verdi Utviklingspotensial Sårbarhet 
 

Endrings-
kapasitet 

Tålegrense 

1 Trondheims-
veien, Brobekk-
veien og 
Økernveien 

Den første småhusbebyggelsen med 
store frukthager på utparsellerte 
tomter og fortetting oppført etter 
1920. I området finnes også bygninger 
fra den opprinnelige gårds-
bebyggelsen, deriblant Borrebekken 
gård og Brobekk gård som begge står 
på byantikvarens Gule liste. Elva 
Boligbyggelag er et enhetlig og stramt 
boligområde regulert og oppført på 50-
tallet. Høy grad av autentisitet. Deler 
av området som omfatter registrerte 
automatisk fredede kulturminner har 
nasjonal verdi, boligene har lokal verdi. 
Området har middels verneverdi. 

Fortsatt bruk som 
boligområde. Kan 
fortettes noe på 
ledige tomter.  

Selv om området fremstår som variert, vil 
eventuelt store nye strukturer/ bygnings-
volum påvirke området negativt og endre 
særpreget av eneboligstruktur. Moderne 
nybygg i riktig skala, fasadeendringer og 
mindre påbygginger vil være uproblematisk.  
Dominerende nye bygninger vil kunne 
påvirke områdets særpreg negativt, og bør 
ikke tillates. Ved for stor fortetting forsvinner 
eplehage preget. Eiendomsstruktur må 
bevares. Sammenslåing av tomter til større 
enheter bør heller ikke tillates. De 
automatisk fredete kulturminnene må 
hensyntas ved tiltak i nærheten av disse. 
  

Liten til 
middels 

B/C: Videre bruk med moderate 
endringer og tekniske opp-
graderinger. Ny bebyggelse må 
tilpasses eksisterende struktur og 
bebyggelse. 

                                       
2 

Brobekk 
skolehage 

Skolehagen ble anlagt etter krigen og 
er i fortsatt i bruk. Har vært i 
kontinuerlig drift ca 45 år. Relativt 
uendret siden etablering. Skolehagen 
har regional verdi. Delområdet har stor 
verneverdi. 

Fortsatt bruk som i 
dag. 

Området tåler svært få endringer før dets 
særpreg går tapt.  
 

Liten B: Videre bruk med få endringer og 
tekniske oppgraderinger. Kun 
hagedrift/ vedlikehold tillates. 
Delområdet kan tåle mer åpenhet.  
 

3 Risløkka/Økern 
 

Småhusbebyggelse med frukthager. 
Boliger fra bebyggelsen av 1900-tallet 
og fremover. De deler av Risløkka som 
ligger innenfor planområdet fremstår 
som et mye ombygd, men allikevel 
relativt homogent boligområde i 
struktur og bygningsvolum. 
Delområdet har liten verneverdi. 
 

Fortsatt bruk som 
boligområde. 

Selv om området fremstår som variert, vil 
eventuelt store nye strukturer/ bygnings-
volum påvirke området negativt og endre 
særpreget av eneboligstruktur. Moderne 
nybygg i riktig skala, fasadeendringer og 
mindre påbygginger vil være uproblematisk.  
Dominerende nye bygninger vil kunne 
påvirke områdets særpreg negativt. 
Eiendomsstrukturen bør bevares. 

Liten til 
middels 

C: Videre bruk med moderate 
endringer og tekniske opp-
graderinger. Ny bebyggelse må 
tilpasses eksisterende struktur og 
bebyggelse. 

4 Bjerkedalen/ 
Økernbråten 

Åpen blokkbebyggelse fra 1950-tallet 
relativt intakt fra byggeår. Noen 
fornyinger gjennomført i tråd med 
opprinnelig utforming. En punktblokk 
med hybler og forretningssenter.  
Brobekk senter, bygget samtidig er 

Fortsatt bruk som 
boligområde og fri-/ 
grøntområde.  

Blokkområdet fremstår som en svært 
helhetlig struktur rundt Bjerkedalen. 
Området er robust, men evt ny bebyggelse/ 
nye større elementer i dette området som 
ikke tar hensyn til strukturen og områdets 
egenart vil bidra til å redusere det 

Liten  B: Videre bruk med få endringer og 
tekniske oppgraderinger. Kun 
hagedrift/ vedlikehold tillates.  
 

Tålegrense - tabell
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TRINN 3Tålegrense - tabell

4

fortsatt intakt, men noe endret i 
bygningselementer. Bjerkedalen har 
regional verdi. Delområdet har middels 
til stor verneverdi.  

kulturhistoriske særpreget området har. 
Grøntområdet i midten er sårbart for store 
utbygginger som bryter med strukturen, og 
bør ikke bebygges ytterligere. 

5 Lunden kloster 
 

Lunden kloster fra 1960-tallet intakt fra 
byggeår. Lunden kloster står på 
byantikvarens Gule liste. Klosteret har 
regional verdi. Delområdet har stor 
verneverdi. 
 

Fortsatt bruk som 
kloster.  

Klosteret ligger som et monumentalbygg 
beskyttet av en grønn, tett lunge mot 
omgivelsene. Ingen gjennomgangstrafikk 
forstyrrer. Den grønne lungen bør ikke 
bygges ut med annen bebyggelse enn det 
som skal tilhøre klosteranlegget.  
 

Liten B: Videre bruk med få endringer og 
tekniske oppgraderinger. Kun 
hagedrift/ vedlikehold tillates. 
Gjelder kun klosteret. 

For boligblokkene gjelder D. 

6 Veksthusfløtten  
 

Helhetlig boligområde, lite endret fra 
byggeår på 1960-tallet. Veksthusfløtten 
har regional verdi som del av 
drabantbyutbyggingen. Delområdet 
har middels til stor verneverdi. 
 

Fortsatt bruk som 
boligområde. 

Den helhetlige, tette og lave 
rekkehusstrukturen er spesiell.  Store 
bygninger og sammenslåing av tomter vil 
bryte med dette og områdets særpreg vil bli 
svekket. Endringer av bygningenes volum og 
utforming vil også bidra til å redusere eller 
endre bygningsmiljøets særpreg. Terrengets 
helning gir en viktig fjernvirkning. 

Liten B: Videre bruk med få endringer og 
tekniske oppgraderinger. Nye tiltak 
må hensynta den opprinnelige 
strukturen og områdets 
opprinnelige preg.   
 

7 Statsråd 
Mathiesens vei,  
Lunden BL 
og Linne hotell 
 
 

Delområdet består av tre typer 
blokkbebyggelse. Det ene område eid 
av Linderud omegn vel består av 
lavblokker i mur stilt opp i vinkel ift 
hverandre. Lavt garasjeanlegg i tre i 
forkant. I vest ligger tre 
midtgangsblokker med leiligheter på 
begge sider.   
Et lite blokkområde med fem 
lavblokker i tegl fra 1960-tallet. 
Hotellet er i de siste år påbygd og 
endret mye. Området har lokal verdi. 
Delområdet har liten verdi. 

Kan transformeres 
eller fortettes. 

Det er et delområde som er robust både i seg 
selv og i forhold til de nærmeste 
omgivelsene. Høyde påvirker 
sol/skyggeforholdet til omkringliggende 
bebyggelse. Tiltak i området må tilpasse seg 
omkringliggende strukturer og bebyggelse. 
Det vil være en fordel om parkeringsflater 
legges under terreng. 

Middels til 
stor 

D: Videre bruk med store endringer 
og tekniske oppgraderinger, 
alternativt transformasjon. Kan 
innebære riving av blokk-
bebyggelse. Ny bebyggelse må 
hensynta naboområdene. 

8 Bjerke 
nærmiljøsenter 
  

Blokkbebyggelse langs Brobekkveien 
består av tre lavblokker. Området har 
en klar tilhørighet til senteret på den 
andre siden. Delområdet har liten til 
middels verneverdi.  

Fortsatt bruk som i 
dag.  

Bygningene ligger litt for seg selv som en 
buffer mellom Risløkka og næringsområdet 
på Vollebekk.  

Liten C: Videre bruk med moderate 
endringer og tekniske opp-
graderinger. 

9 Vollebekk  
 

Omfatter en blanding av nye og gamle 
næringsbygg, rester etter småindustri 
og noen få boliger uten sammenheng 

Kan transformeres/ 
utvikles.  

Næringsområdet har få elementer igjen med 
kulturhistorisk verdi, og er robust både ift seg 
selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak i 

Stor  D: Videre bruk med store endringer 
og tekniske oppgraderinger eller 
transformasjon. Kan innebære 

Delområdet består av tre typer 
blokkbebyggelse. Det ene område 
består av lavblokker i mur stilt opp i 
vinkel ift hverandre. Lavt garasjeanlegg 
i tre i forkant. I vest ligger tre 
midtgangsblokker med leiligheter på 
begge sider.  

Et lite blokkområde med fem lavblokker 
i tegl fra 1960-tallet. Hotellet er i de siste 
år påbygd og endret mye. Området har 
lokal verdi. Delområdet har liten verdi.
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TRINN 3Tålegrense - tabell

5

med området forøvrig. Området har 
lokal verdi. Delområdet har liten verdi. 
 

området må tilpasse seg omkringliggende 
strukturer og bebyggelse.  
 

riving av eksisterende bygninger. 
Ny bebyggelse må hensynta 
naboområdene. 

10 Lunden Hageby 
 

Nytt boligområde med blokker i 4 
etasjer i ytterkant og rekkehus innenfor 
som omkranser et større grøntområde. 
Delområdet har liten verneverdi. 

Fortsatt bruk som 
boligområde. 

Området er nytt, og ennå uendret. 
Boligområdet har en innadvendt og tett 
struktur der det kan gjennomføres moderate 
endringer over tid etter behov. Her er ikke 
fortettingspotensial. 

Liten C: Videre bruk med moderate 
endringer og tekniske opp-
graderinger. Området kan åpnes 
opp for større samspill mot 
omgivelsene. 

11  Sauedalen Dette grøntdraget fra Linderud ned til 
Schibtvedtkollen har ligget her fra før 
1840. Siste rest av det opprinnelige 
landskapet, og har nasjonal verdi som 
del av Linderud gård. Delområdet har 
stor verdi.  

Bør bevares. Et viktig element forsvinner dersom skogen 
og kollen bygges ned. Området er svært 
sårbart for endringer. 
 

Liten A: Videre bruk med få endringer og 
tekniske oppgraderinger (delvis 
fredning). Ordinært vedlikehold 
samt enkle tilrettelegginger for økt 
brukt for allmenheten tillates. 
 

12 Linderud gård Storgård fra 1700-tallet med en barokk 
hageanlegg intakt. Fjøset er revet, men 
hovedbygningen er intakt. Delområdet 
har nasjonal og stor verdi. 

Utvikles som 
møteplass for 
nærområdet 

Gårdsanleggets monumentale preg som 
storgård tåler lite av ny bebyggelse og større 
tredimensjonale tiltak. Anlegget er sårbart 
for fysiske inngrep.  

Liten A: Videre bruk med få endringer og 
tekniske oppgraderinger (fredning). 
Kun vedlikehold tillates. 
 

13 Linderud skole 
og Bjerke vgs 

Skolene sammen med idrettshall og 
svømmehall bygd ut på 1960-tallet som 
del av drabantutbyggingen på 
Linderud. Bygningene er en del endret 
etter siste rehabilitering. Skolene har 
regional verdi som del av drabantby-
utbyggingen. Delområdet har stor 
verdi. 

Bør bevares som 
skoler. 

Skolene tåler ingen ytterligere, større 
utbygginger før det opprinnelige preget og 
antikvariske verdiger går tapt. Det bør heller 
vurderes om det finnes arealer i umiddelbar 
nærhet som kan gi utviklingsmuligheter hvis 
det er behov for utvidelser i fremtiden. 

Liten B: Videre bruk med få endringer og 
tekniske oppgraderinger.  

14 Fotballbanen Fotballbanen er et offentlig område 
som tilhører skolene. Området ligger i 
det eneste gjenværende åpne 
landskapsrommet, men terrenget er en 
god del endret gjennom etableringen 
av fotballbanen. Delområdet har 
middels verdi. 

Bør bevares som 
åpent 
landskapsrom. 

Området er sårbart for tiltak som vil 
ødelegge det åpne preget. 

Liten til 
middels 

B/C: Videre bruk med moderate 
endringer og tekniske opp-
graderinger. Mindre nybygg 
tilknyttet skole/idrettsanlegg kan 
tillates. Ny bebyggelse må hensynta 
naboområdene. 

15 Avishuset Anlegget oppført i 1976 som avishus. 
Lite endret siden byggeår. Plasstøpt 
betong. Bygningen har regional verdi. 
Delområdet har middels verdi. 

Kan utvides og 
påbygges til 
næringsbygg/ 
kontorbygg. 

Anlegget er robust både i forhold til seg selv 
og i forhold til de nærmeste omgivelsene. Ny 
til- og påbygging må tilpasse seg den 
opprinnelige bygningen særpreg. 

Middels til 
stor 

C: Videre bruk med moderate 
endringer og tekniske opp-
graderinger. Påbygging må 
hensynta omgivelsene. 
 

Delområdet har liten verdi.

Dette grøntdraget fra Linderud ned 
til kollen vest for Avishuset har 
ligget her fra før 1840. Siste rest av 
det opprinnelige landskapet, og har 
nasjonal verdi som del av Linderud gård. 
Delområdet har stor verdi. 
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16 Siemens Siemensanlegget var Nansens viktigste 
arbeid på 1960-tallet. Karakteristisk 
anlegg godt synlig og sentralt plassert, 
med en svært stor parkeringsplass.  
Delområdet har middels verdi. 
Lignende anlegg finnes også andre 
steder i landet. Anlegget har regional 
verdi.  

Parkeringsplassen 
kan bebygges.  

Området består av store bygninger, og er 
robust. Tåler lite tettliggende høye 
bygninger, som kan overskygge 
Siemensbygget. Kan tåle lave bygninger som 
er tilpasset stilen på eksisterende bygninger. 
Den opprinnelige delen av anlegget bør 
ideelt bevares med tilnærmet uendret 
eksteriør. 
 

Middels til 
stor 

C: Videre bruk med moderate 
endringer og tekniske opp-
graderinger av bygninger. 
Fortetting mulig. Ny bebyggelse må 
hensynta naboområdene. 
 

17 Linderud 
drabantby og 
Linderudbanen 

Området består av fire høgblokker og 
til sammen 20 lavblokker i fire etasjer 
fordelt på et større område mellom 
Trondheimsveien og Siemens. Blokkene 
fremstår relativt intakte fra byggeår og 
fremstår som typiske for sin tid. 
Linderud senter og T-banen er bygd på 
samme tid som del av 
drabantbyutbyggingen. Delområdet 
har lokal verdi som del av utbyggingen 
av drabantbyen på Linderud, T-banen 
har regional verdi. Samlet har 
delområdet liten til middels verdi. 

Kan fortettes eller 
transformeres/ 
utvikles. 

Linderud vurderes til å ha en lokal 
verneverdi. Det er vurdert at det finnes 
andre drabantbyer i Oslo som har regional 
verdi ut fra at de anses å være mer helhetlig 
og uberørt. 
Området er robust ift endringer, og har 
potensial til å utvikles til et nytt område som 
kan tilføre bydelen kvaliteter og aktiviteter.  
Dersom strukturen bevares, bør ny 
bebyggelse hensynta den eksisterende. 

Middels til 
stor  

D: Videre bruk med store endringer 
og tekniske oppgraderinger eller 
transformasjon. Kan innebære 
riving av kulturminner. Ny 
bebyggelse må hensynta 
naboområdene. 

18 Essostasjonen Område ved Trondheimsveien som 
huser en nyere bensinstasjon. 
Delområdet har liten verneverdi.  

Kan utvikles. Området er robust ift fremtidige endringer. Stor D: Videre bruk med store endringer 
og tekniske oppgraderinger eller 
transformasjon.  

 
 

Fargekodene i delnummerkolonnen tilsvarer fargekodene på kartet som viser dagens struktur. 

I Viktig kulturmiljø/ grønn struktur 

II Småhusbebyggelse  

III Homogen feltutbygging  

IV Åpen blokkbebyggelse, homogen struktur 

V Drabantby 

VI Nærings-/kontorområder med store volum og åpne flater 
 

Tålegrense - tabell
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Lavblokkene på Linderud. Foto:K.Fotland/Privat.
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TRINN 4 AKTIVERING

Metodikk T4
Det fjerde trinnet inneholder syntesen, oppsummeringen og konsentratet 
av analyseprosessen, og utgjør anbefalinger og innspill til videre 
planarbeid.	I	Trinn	4	defineres	det	historiske	handlingsrommet	med	sikte	på	
aktivering av analyseområdets kulturhistoriske ressurser i planleggingen. 
Handlingsrommet angir mulighetene for vern kontra utvikling av området, 
både totalt sett og i forhold til de enkelte kulturhistoriske elementene. 
Analysen skal resultere i råd og anbefalinger tilpasset nivået for planen 
den er tilknyttet. Rådene og forslagene som legges frem må derfor henge 
sammen med planarbeidets utfordringer og svare på spørsmålene som var 
utgangspunktet for analysen (kilde: Riksantikvaren). 
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Analyseområdet i dag TRINN 4

Pågående planarbeid med premisser for analyseområdet
KOMMUNEPLAN 2008/2009
Arealbruks- og transportstrategiene i form av tekst og kart i 
kommuneplanen tar utgangspunkt i strategiene og kartet slik de foreligger 
i vedtatte Kommuneplan 2004. Strategiene viser ingen planlagt utvikling i 
analyseområdet, med unntak av et mindre fortettingsområde i nedre del av 
Linderud mot Østre Aker vei. 

KOMMUNEPLAN 2013 OG AREALBRUKSSTRATEGI 2013-2050. 
Gjeldende kommuneplan for Oslo vedtatt 11.06.2008 er nå under revisjon, 
og det er forventet vedtak av planen tidlig i 2013. Arealplankartet blir da det 
første bindende plankartet for Oslo. Det er et mål at kommuneplanen skal 
utvikles over tid, sett i et 50-års perspektiv. Planen tar utgangspunkt i at 
hele hovedstadsregionen er i sterk vekst som både vil gi nye muligheter, men 
også legge press på byens arealer, infrastruktur, miljø og økonomi.

Med	utgangspunkt	i	vekstperspektivet	skal	kommuneplanen	identifisere	ulike	
transformasjons- og utviklingsområder. Med befolkningsvekstprognoser 
som	tilsier	200.000	flere	innbyggere	i	2030,	har	planstrategien	for	Oslo	
kommune hatt som et viktig mål at en sikrer nødvendige areal for 100.000 
nye boliger, 5-6 millioner m2 næringsareal, samt areal til nødvendig sosial 
og teknisk infrastruktur.  Det er gitt føringer for arbeidet med Kommuneplan 
2013 at veksten skal håndteres på en bærekraftig og miljøvennlig måte 
som bidrar til å ivareta og videreutvikle Oslos attraktive karakter i form av 
historiske, urbane og naturgitte kvaliteter.

Plan- og bygningsetatens (PBE) foreløpige forslag til byutviklingsstrategi 
i den reviderte kommuneplanen er basert på en knutepunkts- og 
banebasert utvikling. Dette betyr at veksten håndteres gjennom fortetting 

og transformasjon langs banenettet, med særlig høy utnyttelse rundt 
knutepunkt. Kommuneplanen angir en særlig satsning på utvikling ”innenfra 
og ut”. Det vil si en prioritering av områdene i randsonen til indre by, slik 
at disse kan utvikle en attraktiv bymessig karakter. I tillegg vektlegges 
regionale viktige korridorer med høyt bolig- og næringspotensial. Slik åpnes 
det for en utvikling som kan forsterke byområdemangfold, bedre integrering 
og utvikling av regional konkurransedyktighet. 

Det vektlegges en kontinuerlig innsats i byens stasjonsnære områder. 
Groruddalen	med	Furuset	er	inne	som	et	av	flere	byområder	i	en	tidlig	
prioritering, mens Grorud stasjon utgjør en del av senere prioriteringer. 
Vollebekk har i denne prioriteringsrekkefølgen en sentral og strategisk 
beliggenhet. Området regnes som del av Hovinbyen, og har god tilknytning til 
T-banenettet. 

PLANPROGRAM VOLLEBEKK 
Civitas utarbeidet i 2010 en forstudie til områdeløft og områdeplanlegging 
for området Linderud-Brobekk-Vollebekk. Studien viste at Vollebekkområdet 
er	modent	for	transformasjon,	og	at	flere	av	grunneierne	var	interessert	
i å utvikle eiendommene sine. For å sikre en helhetlig utvikling av området, 
startet Plan- og bygningsetaten våren 2012 arbeidet med å utarbeide et 
planprogram for Vollebekk. Planområdet omfatter næringseiendommene 
mellom Brobekkveien, Østre Aker vei og Lunden, i tillegg til Brobekk senter 
og Linne hotell. Planprogrammet skal gi føringer for arealbruk, utnyttelse og 
struktur for offentlige rom, i tillegg til å beskrive utredningsbehov. Utkastet 
til planprogram inneholder to alternativer for utvikling. Disse legges ut til 
offentlig ettersyn i januar 2013. Planprogrammet skal fastsettes av Bystyret, 
og være grunnlag for forutsigbarhetsvedtak knyttet til utbyggingsavtaler.

Nytt hovedkontor for Siemens Norge. 
Illustrasjon: HRTB Arkitekter
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Gjeldende reguleringsplan for Vollebekk. 
Kilde: Oslo kommune
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TRINN 4Analyseområdet i dag TRINN 4

Plan- og bygningsetatens ambisjon for området er at det skal bli et 
byområde med boliger, skole, barnehage, forretninger, kontor og noe næring. 
Tettheten er tenkt høyest mot T-banen, og lavere nordover i planområdet. 
Vollebekk vil i fremtiden få karakter av ”tett by”. Tettheten på nye Vollebekk 
vil bli høyere enn ellers i analyseområdet. 

Det	er	per	desember	2012	startet	arbeid	med	fire	detaljplaner	som	ligger	
innenfor Vollebekk; 
1. Lunden 25/Andvord: Planinitiativ for nye boliger
2. Vollebekkveien1/Oslo kommune: Planinitiativ for ny skole og barnehage
3. Brobekkveien	52-64	m.fl./Aspelin	Ramm:	Planinitiativ	for	utvikling	av	

sentrumsområde med boliger, forretninger og kontor
4. Statsråd Mathiesens vei 8-10/Linne hotell: Planskisse for utvidelse av 

hotellet

I tillegg til dette arbeider Aspelin Ramm med et planforslag for Hans Møller, 
Gasmanns vei 9 (Avisbygget), like øst for planområdet.
Statens Vegvesen ønsker som del av reguleringsplanforslaget for 
Avisbygget en parallellvei på nordsiden av Østre Aker vei fra Vollebekk 
og østover til Siemens. Årsaken er at Statens Vegvesen ønsker å stenge 
direkteavkjørslene til området ved en fremtidig oppgradering av Østre 
Aker vei. I planprogramarbeidet blir det også sett på hvordan en eventuell 
parallellvei kan føres gjennom Vollebekkområdet.

GRORUDDALSATSINGEN OG OMRÅDELØFT
Over en femtedel av Oslos befolkning bor i bydelene Alna, Bjerke, Grorud 
og Stovner. Dette er områder i rask endring, både når det gjelder 
befolkningssammensetning,	trafikk	og	bebyggelse.	Den	raske	utviklingen	
fører	til	flere	utfordringer	det	er	nødvendig	å	løse.	

Groruddalsatsingen (2007-2016) er et samarbeid mellom Staten og Oslo 
kommune for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. Som en del av 
dette arbeidet gjennomføres det områdeløft i regi av bydelen. Områdeløft 
består av fysiske, kulturelle, sosiale og miljømessige tiltak der de verdier 
som	finnes	i	Groruddalen	skal	forsterkes.	Medvirkning	og	forankring	i	
lokalsamfunnet øker sjansen for langsiktig effekt av tiltak som gjennomføres. 
Representanter fra områdeløft har gitt viktige innspill i DIVE-prosessen ut 
fra kjente utfordringer i analyseområdet. 

Analyseområdet i dag
Innenfor analyseområdet er det varierende grad av boligsosiale 
utfordringer som må løses som del av fremtidige fysiske endringer.  
Disse utgjør ikke en del av DIVE-metodikken. Boligsosiale utfordringer 
er	likevel	ett	av	flere	parametre	i	vurderingsgrunnlaget	i	et	helhetlig	
samfunnsplanleggingsperspektiv.

Det er sammensatte utfordringer knyttet til fremtidig utvikling på Linderud 
og Brobekk. Noen av delområdene er fortsatt homogene og uendret fra 
byggeår. Dette er områder som vil ha klare begrensinger i forhold til en 
fremtidig utvikling. Andre delområder er mye endret gjennom årenes 
løp slik at den opprinnelige bebyggelsen og strukturen har blitt borte, 
de kulturhistoriske verdiene er forsvunnet eller redusert så mye at 
Byantikvaren ikke ønsker å prioritere disse områdene. Det vil si at det gis 
åpning for å rive/ fjerne kulturhistoriske spor og eldre bebyggelse. I noen 
av delområdene er dagens bebyggelse også så robust at den kan tåle store 
endringer gjennom til- og påbygging eller nybygging. Disse delområdene 
vil kunne gi større handlingsrom for ønsket utbedring, fortetting og 
transformasjon. 
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Analyseområdet i dag
I andre drabantbyer ser man nå et økende press på fortetting, ved for 
eksempel oppføring av nye blokker og/eller påbygg i høyden, og omfattende 
rehabiliteringer hvor bygninger helt eller delvis mister sitt opprinnelige 
formspråk. Endringer av autentiske blokk- og rekkehusområder fra spesielt 
50-tallet skjer så raskt, at dersom man skal kunne bevare noe av dette for 
ettertiden vil det være viktig og nødvendig å verne noen av disse områdene. 
Dette er utfordringer også i analyseområdet. 

Den kommende arealbruksstrategien tilsier et betydelig kommende press 
på arealer. Det vil derfor være viktig å ha en strategi for analyseområdet 
som avklarer hvilke kulturhistoriske spor som skal danne premisser for 
fremtidig utvikling, og hvilke som ikke skal vektlegges. Det er viktig at 
vernestrategien er tydelig og forutsigbar. 

Det foreligger ingen konkrete planer innenfor de eksisterende 
boligområdene, med unntak av konkrete planer for utvidelse av Linne Hotell. 
I forbindelse med revideringen av kommuneplanen er Bjerke og Hovinbyen 
bydeler hvor man ser for seg mest utvikling fremover. 

Målet for DIVE-analysen 
•	 Fremskaffe en kunnskapsplattform 
•	 Etablere en prosess som gir lokal forankring 
•	 Prioritere og synliggjøre potensialet for ulike kulturhistoriske spor i 

området og derigjennom etablere et mest mulig konkret, forutsigbart 
og konstruktivt styringsverktøy for videre utvikling innenfor rammen 
av vern

•	 Løsningene skal så langt som mulig gjenspeile beboernes ønsker. 

Kunnskapsplattformen ligger i rapportens trinn 1 til 3 som 
medvirkningsgruppa har diskutert og gitt innspill til. Her ligger også 
rammene for vern. 

Det presiseres at DIVE-rapporten ikke utgjør et juridisk styringsverktøy, 
men er utarbeidet som et grunnlag for videre juridiske og andre prosesser 
i området. Det vil være opp til Oslo kommune i hvilken grad og på hvilken 
måte de ønsker å overføre kunnskapen fra rapporten til konkrete planer. 

Ikke alle delområdene innehar like store kvaliteter. Det er viktig 
at hvert delområde behandles ulikt ved at det i en reguleringsplan 
utarbeides nyanserte føringer som kan ivareta de ulike delområdenes 
verdier, utfordringer og muligheter. Dette vil bidra til å gi større 
forutsigbarhet for alle parter. Konklusjonene i Trinn 4 foreslår rammer 
og muligheter for hvert delområde basert på innspill fra og diskusjoner i 
medvirkningsgruppa. 
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Handlingsrom TRINN 4

DELOMRÅDER DER EKSISTERENDE STRUKTURER SKAL BEVARES
I fysisk forstand fremstår mange av delområdene som homogene 
utbygginger, mens det innen hele analyseområdet er stor variasjon i 
bygningstyper, størrelser og strukturer. Vi foreslår at de delområdene 
som	gjennom	de	tre	første	trinnene	er	definert	som	verdifulle	og	har	liten	
eller liten til middels endringskapasitet, vil få best vern gjennom å bevare 
dagens struktur og bebyggelse. Handlingsrommet vil variere ut fra grad av 
verneverdi og tålegrense. De største restriksjonene i forhold til endringer vil 
være i delområdene 2. Brobekk skolehage, 11. Sauedalen og 12. Linderud gård. 
For	noen	delområder	som	4.	Bjerkedalen/	Økernbråten,	6.	Veksthusfløtten	
og 14. Fotballbanen, kan det åpnes opp for bygging av nye enkeltbygg under 
forutsetning av at det som tilføres tilpasses eksisterende bebyggelse og 
struktur. Handlingsrommet for hvert enkelt delområde der dagens struktur 
(jf. T4-1 Strukturkart) skal bevares er beskrevet i tabellen på side 70 og i 
kart T4-2 Handlingsrom. 

DELOMRÅDER DER NYE STRUKTURER KAN INNFØRES
I de delområder som har stor endringskapasitet og lite igjen av 
verneverdi vil handlingsrommet være større. Ved transformasjon kan 
delområdene få en ny og positiv rolle i framtidig utvikling. Dette gjelder 
i alt seks av delområdene: 7. Statsråd Mathisens vei, Lunden BL og Linne 
hotell, 9. Vollebekk, 15. Avishuset, 16. Siemens, 17. Linderud Drabantby og 
Linderudbanen og 18. Essostasjonen.  I disse delområdene kan strukturen 
enten beholdes helt eller delvis, fortettes, påbygges eller transformeres 
delvis eller til helt ny struktur. Omfanget vil variere innenfor de seks 
delområdene. Vi har redusert de seks opprinnelige delområdene til 
fem ved at Avishuset og Siemens slås sammen til et delområde med 
felles hovedstruktur. Dette ut fra at delområdene henger sammen med 

Strukturkart
Trinn 2 viste et behov for ikke bare å ivareta de viktigste bygningene, men 
også strukturene i homogene områder. Basert på Kart T2-2 Oppsummering 
av viktige utviklingstrekk, har vi utarbeidet et strukturkart som grunnlag 
for å vurdere handlingsrommet. Kart T4-1 Strukturkart viser de ulike 
strukturene i dagens situasjon.  Avgrensingen av de ulike strukturene følger 
områdeavgrensingene,	og	seks	ulike	strukturer	er	definert	og	beskrevet	
som følger: 

   I Viktig kulturmiljø/ grønn struktur. 
   II Småhusbebyggelse.
   III Homogen feltutbygging.
   IV Åpen blokkbebyggelse, homogen struktur.
   V Drabantby.
			VI	 Nærings-/kontorområder	med	store	volum	og	åpne	flater.

Forslag til handlingsrom 
Vurderinger av handlingsrommet må ses ut fra ønsker og behov knyttet til 
pågående og fremtidig utvikling av analyseområdet. Ut fra metodikken skal 
Trinn	4	definere	og	drøfte	handlingsrom	og	strategi	for	videre	forvaltning	
i lys av bærekraftig byutvikling. Selv om kommuneplanen for 2013 med 
arealbruks-strategien ennå ikke er vedtatt, vil prinsippene planen setter bli 
styrende for utviklingen i analyseområdet i lang tid fremover. Det vil derfor 
være nødvendig å ta inn de føringer kommuneplanen setter i vurderingene 
av handlingsrommet for Linderud og Brobekk. Anbefalingene ivaretar 
samtidig elementer og spor fra de ulike historiske periodene som har vært 
viktige for utviklingen av området, og det skilles mellom lokale, regionale og 
nasjonale verdier.
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Viktige kulturmiljø/
grønn struktur

Småhusbebyggelse

Homogen feltutbygging

Åpen blokkbebyggelse, 
homogen struktur

Drabantby

Nærings-/ kontorområder med 
store volum og åpne flater

Kraftledning og T-bane
Bekker, gamle og eksisterende
Planavgrensing
Områdeavgrensing

T4-1 Strukturkart

DIVE  Linderud Brobekk 2012

M:  1:5000 i A3

N

I

II

III

IV

V

VI

200 METER
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De	nye	strukturene	har	vi	i	kart	T4-2	Handlingsrom	vist	og	definert	som	følger:	

  U(A) Delområde 7. Statsråd Mathisens vei, Lunden BL og Linne hotell:   
               Område som kan endres – Overgangsområde

  U(B) Delområde 9: Vollebekk: Område som kan endres -         
                Transformasjonsområde for bymessig utvikling

  U(C) Delområde 15: Avishuset/ Siemens: Område som kan endres -    
               Kontor- og næringsområde, støyskjerm mellom vei og         
               boligbebyggelse

  U(D) Delområde 16: Linderud drabantby og T-bane og 17 Essostasjonen:     
               Områder som kan endres - Knutepunktområde 

De nye strukturene og områdenumrene er lagt inn i tabellen nedenfor som 
utgangspunkt for forslag til handlingsrom for utvikling (U). 

Handlingsrom for alle delområdene
Tabellen viser DIVE-analysens forslag til handlingsrom for de ulike 
delområdene basert på kunnskapsplattformen i de foregående trinn. 
Tabellen kan tolkes slik at verdi og endringskapasitet sier noe om verdiene 

i hvert enkelt delområde, mens tålegrensen gir rammebetingelser for 
utvikling. 

Strukturangivelsen gir føringer for detaljeringsgraden og strengheten i 
forhold til vern. Eksempelvis har delområde 4 Bjerkedalen og Økernbråten 
middels til stor verdi og liten endringskapasitet, noe som tilsier at 
området tåler små endringer før verdien forringes. Tålegrense B tilsier 
videre bruk med moderate endringer og tekniske oppgraderinger. Vern 
omfatter eksteriør og hovedstruktur. Bygninger og områder vil oppleves 
som tilnærmet autentiske. Bruksmuligheter og økonomiske forutsetninger 
knyttet til bruk vil være en del begrenset. Fortetting/nye erstatninger må 
tilpasses på en slik måte at delområdets særpreg ikke svekkes. Fjernvirkning 
av tiltak mot kulturhistorisk bakteppe og omgivelser må dokumenteres 
og aksepteres av vernemyndighetene før vedtak fattes. Autentisk 
materiale og bygningsdeler skal bevares (ikke fjernes). Dagens struktur 
IV: «Åpen blokkbebyggelse, homogen struktur» skal bevares. Forslaget til 
handlingsrom viser rammer for ønsket utvikling i dette delområdet basert på 
tabellens første del. Strukturangivelsen i tabellen er den samme som vises 
til kart T4-2 Handlingsrom.

Handlingsrom TRINN 4

hverandre visuelt, og har samme verdi og tålegrense. Essostasjonen og 
Linderud drabantby har ulik verdi, men bør ses i sammenheng i en videre 
utvikling av Linderudområdet. De ulike delområdene vil også i fremtiden 
inneha ulike funksjoner og formål, men ut fra arealbruksstrategien vil 
tetthet og utnyttingsgrad øke vesentlig. Det er derfor svært viktig at den 
nye bebyggelsen hensyntar omkringliggende bebyggelse og strukturer. 
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ID 128989

ID 86197

ID 86197

ID 95038

ID 130954
ID 117978

ID99937
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T4-2 Handlingsrom

DIVE  Linderud Brobekk 2012

M:  1:5000 i A3

N

Foreslått juridisk vern

Vernet gjennom pbl. 

Viktige kulturmiljø/
grønn struktur

Småhusbebyggelse

Homogen feltutbygging

Åpen blokkbebyggelse, 
homogen struktur

Drabantby

Nærings-/ kontorområder med 
store volum og åpne flater

Objekter på Gul liste
Mulig ny bebyggelse
Bekker, gamle og eksisterende
Planavgrensing
Områdeavgrensing

I

II
III

IV

V
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Arkeologisk minne

Fredet

Automatisk fredet

Uavklart

7: Område som kan endres - 
overgangsområde

9: Område som kan endres - 
Transformasjonsområde for 
bymessig utvikling

15: Område som kan endres - 
kontor- og næringsområde, 
støyskjerm

16/17: Områder som kan 
endres - knutepunktområde
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*Verdi, endringskapasitet og tålegrense er definert, beskrevet og vurdert i Trinn 3 (se både tabell og tekst). Struktur er definert under Trinn 4.  
Nr Delområde Verdi * Endrings-

kapasitet 
Tåle-
grense 

Struktur  Handlingsrom  

1 Trondheims-
veien, 
Brobekkveien 
og Økernveien 

Middels Liten til 
middels 

B/C II  Viktig med boligsosial blanding/ ulikheter. Ønskelig med et bredt beboertverrsnitt for å 
unngå homogene områder og å sikre et godt bomiljø.  

Er ikke et prioritert område for utvikling. Viktig å opprettholde småhusstrukturer mhp 
volum, høyder, karakter og kulturminner (Småhusplanen). Bevaringsverdige 
enkeltbygninger bevares i tråd med sitt opprinnelige særpreg. Event. fortetting må 
fortsatt ivareta det grønne hagepreget. Gamle Trondheimsvei skiltes.  

De automatisk fredete kulturminnene må beskyttes for negativ visuell påvirkning og 
inngrep gjennom tiltak i området. 

2 Brobekk 
skolehage 

Stor Liten B I  Skolehagen bevares i tråd med øvrige parsellhager i Oslo. Viktig å ta vare på og 
opprettholde skolehagen som et område med hagefunksjon, og åpne for å utvikle 
dyrkingsprinsipper og å aktivisere området gjennom åpne arrangement, markeder etc. 
Aktivitetene bør være organisert gjennom/ tilknyttet et sosialt nettverk. Hagen kan 
være mer visuell åpen enn i dag. Eierskapet bør opprettholdes, og delområdet bør ikke 
fragmenteres.  

Juridisk vern bør vurderes. Er per i dag regulert som skolehagetomt og er et område 
under stort press for utvikling. Skolehagen har vært skolehage siden før området ble 
utparsellert.  Hagen utgjør i dag en grønn lunge i området. Vi foreslås at det knyttes 
bevaringsbestemmelser og formål til skolehagen helst sammen med hensynssone C, 
alternativt uten hensynssone med formål skolehage og tilhørende bestemmelser. 
Området er under vurdering for Gul liste. 

3 Risløkka/Økern Liten Liten til 
middels 

C II  Som delområde 1.  

4 Bjerkedalen/ 
Økernbråten 

Middels 
til stor 

Liten B IV  Parken er en ressurs tilgjengelig for hele naboområdet. Sterkt grep mellom 50-talls 
bebyggelse og landskap, og godt bevart grøntdrag som bør tas vare på. Parken bør ikke 
bebygges ytterligere.  

Femtitallsbebyggelsens hovedstruktur og eksteriør bør bevares, dvs. ikke endre fasader, 
bebygges eller påbygges da det er få slike «urørte» områder igjen. Leilighetsstrukturen 
bør og kan varieres for å få en bredere beboersammensetning og bedre bomiljø. For å 
heve områdets omdømme og sikre livsfaseflytting kan det også bygges et nytt boligbygg 
på garasjetomta med heis og garasje under bakken. Nybygg må tilpasses eksisterende 
bebyggelse i størrelse, form og skala. Det er ikke ønskelig med et signalbygg i 

Handlingsrom- tabell
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delområdet. Ytterligere fortetting anbefales ikke. 

Et juridisk vern av bygningseksteriøret anses å være positivt for området, og det er 
derfor viktig å stimulere til en slik utvikling. Bjerkedalen er et område med stort press 
som ikke verner seg selv gjennom kvaliteter. Hvis man virkelig vil verne noe må det 
fryses. Mange originale kulturmiljø forsvinner hele tiden, det vil derfor være viktig å 
bevare området før det er for sent. Et vern kan også bidra til å heve omdømmet. Ved 
nybygging bør det stilles krav til reguleringsplan som omfatter hele området, der det 
vern kan sikres gjennom hensynssone og bestemmelser. Området er under vurdering 
for Gul liste.  

5 Lunden kloster Stor Liten B I  Kloster og park fremstår som lukket, men er mer åpent nå enn før. Tilgjengeligheten 
bør kunne bedres ytterligere.  

Ut i fra et vernehensyn, og behov for grønn buffersone rundt klosterbygningen, bør ikke 
dette delområdet utvikles ytterligere. Dersom en ikke ønsker å bruke hensynssone bør 
det i en fremtidig reguleringsplan settes krav til BYA for å sikre at den grønne lungen 
bevares. Lunden kloster er nå innlemmet i Gul liste. 

6 Veksthusfløtten  Middels 
til stor 

Liten B III  Relativt godt bevart og homogent rekkehusområde som ikke bør utbygges særlig mer. 
Det bør sikres at preget i delområdet ikke endres slik at helheten går tapt. Området bør 
bevares så langt dette er mulig, og det bør ikke tillates større endringer av struktur, 
volum, høyder eller større fasadeendringer. Større påbygg og ombygginger bør også 
unngås. Unntak kan være bebyggelse av arealet ved garasjene nord i området og mot 
rundkjøringen vest i Frøtomta, som sammen kan utvikles til boliger eller barnehage. 
Størrelsen på tomten må avklares ift omkringliggende delområder og vernehensyn. 
Event. nye bygninger bør få en størrelse, struktur, høyde og skala som forholder seg 
form- og størrelsesmessig til nabolagene. Parkering under bakken. Signalbygg er ikke 
ønskelig her. Juridisk vern bør vurderes. Området er under vurdering for Gul liste.  

7 Statsråd 
Mathiesens vei, 
Lunden BL og 
Linne hotell 

Liten Middels 
til stor 

D U (A)  I dag et utydelig område uten større kulturhistoriske kvaliteter som bør kunne åpnes for 
større endringer. Urban lenke/kontakt nord - sør opprettholdes. Området bør være et 
randsoneområde for de omkringliggende boligområdene, og ny bebyggelse må tilpasse 
volum og høyder til omkringliggende eksisterende boligbebyggelse. Gjelder spesielt 
viktige overgangssoner der høydetilpassinger og bevisst utforming av hjørnetomter blir 
viktige. Krav om dette bør inn i alle reguleringsplaner innenfor dette delområdet.  
Ny struktur, høyde og skala bør ta hensyn til hotellet, men ellers fremdyrke en ny 
typologi og identitet med høyere tetthet enn i dag. Grønne årer basert på gamle 
ferdselsårer og bekkefar i området vil være viktige elementer i en ny struktur.  

Handlingsrom- tabell



Asplan Viak januar 2013 72 Kulturhistorisk stedsanalyse for Linderud, Brobekk og Vollebekk

TRINN 4

9

8 Bjerke 
nærmiljøsenter 

Liten til 
middels 

Liten C IV  Blokkene opprettholdes som skjerm mot Risløkka, og kan på sikt forlenges sørover som 
en større skjerm mellom boligområdet Risløkka og kommende fortetting av 
Vollebekkområdet. Brobekkveien vil i en ny planlagt situasjon bli mer bygate enn vei 
som i dag, og skjermen vil derfor bli viktig i fremtiden.  
Nye blokker bør ikke bygges høyere enn eksisterende blokker, og bør følge 
Brobekkveien tilsvarende som i dag. Ut over det bør det ikke stilles restriksjoner ift 
utforming. 

9 Vollebekk  Liten Stor  D U (B)  Området er under planlegging. Her er få kulturhistoriske verdier igjen som kan 
videreføres. Området kan transformeres for bymessig bebyggelse med blandede formål 
med mål å få inn større aktivitet og skape en levende bydel med skole, forretning, 
kontor, næring med boliger på toppen. Kun større næringsbygg kan bygges i området 
mellom T-banelinjen og Østre Aker vei som skjerm for boligområdene fra støy og 
luftforurensing fra Østre Aker vei. Høyder og tetthet kan økes sørover, med størst 
utnytting rundt T-banen og Vollebekk stasjon. Det er viktig med variasjon i størrelse og 
utforming av nye bygg. Det bør tas hensyn til omkringliggende boligområder i utforming 
av området. Gjelder spesielt høyder mot naboområder, og utforming av hjørnebygg.  
Grønne årer med møteplasser er viktige element i utviklingen, basert på historiske 
vegfar/stier og kraftlinjetrasé. Vollebekkbekken bør gjenåpnes også for å gjenskape det 
gamle skillet mellom Linderud og Brobekk.  

10 Lunden Hageby Liten Liten til 
middels 

C III  Området er ganske nytt, og derfor uendret fra byggeår. Delområdet har en god 
struktur, og bør tas vare på uten større endringer. Her vil være lite handlingsrom, 
bebyggelsen bør bevare lukketheten ut fra hensynet til bomiljøet. Bør knyttes til den 
grønne åren som går øst-vest.  
Transformatorstasjonen er på Gul liste ut fra at bygningen utgjør en identitetsskapende 
faktor. Den er i tillegg et meget godt bevart kulturminne som forteller om byens 
infrastruktur/ strømforsyning. Det er et mål å bevare noen av mastene selv om linja 
muligens skal graves ned. 

11 Sauedalen Stor Liten A I  Grøntområdet fra Frøtomta, Sauedalen og helt ned til kollen ved Avisbygget anses som 
en viktig kvalitet som bør bevares ut fra visuelle hensyn som grøntområde, som en 
kulturhistorisk rest fra det opprinnelige landskapet, som en økologisk ressurs, som 
naturressurs og som rekreasjonsområde. Dette sammenhengende grøntdraget fra nord 
til sør fortsetter også sør for Østre Aker vei, samt som turvei vestover langs T-banen. 
Tilgjengelighet til kollen i sør er i dag en utfordring som bør kunne løses ved nye over- 
eller underganger der T-bane og Østre Aker vei i dag sperrer for adkomst.  
Sauedalen bør bli mer synlig og tryggere med belysning. Undergangen er også et viktig 

Handlingsrom- tabell



73 Kulturhistorisk stedsanalyse for Linderud, Brobekk og VollebekkAsplan Viak januar 2013

DIVE ANALYSE BROBEKK LINDERUD

10

element i den grønne åren.  
Frøtomta bør beholdes grønn mot Linderud gård. Det kan etableres parsellhager eller 
andre grønne aktiviteter. Viktig med større trær som i dag for å dempe støy og støv 
mellom Trondheimsveien og Veksthusfløtten. Rådyr i området anses som en kvalitet. En 
liten del vest i Frøtomta kan bebygges i sammenheng med Veksthusfløtten. Se 
delområde 6.  

Frøtomta og Sauedalen er de eneste urørte områdene fra det opprinnelige 
jordbrukslandskapet, og har derfor stor kulturhistorisk verdi. Det anbefales at deler av 
Frøtomta og Sauedalen blir bevart for ettertiden i sammenheng med Linderud gård, og 
at dagens hensynssone utvides til også å omfatte disse.  

12 Linderud gård Stor Liten A I  Våningshus og hage er fredet etter hhv. kulturminneloven og naturvernloven.  
Det er innenfor eiendommen ønskelig med større bredde i aktivitetene, som også er 
rettet mot nærmiljøet. Et samarbeid med senteret kan være mulig.  
Det bør åpnes for flere forbindelser til/fra Linderud gård, men da må det påregnes tiltak 
som skjermer anlegget for hærverk (etter modell fra Bogstad eller botanisk hage) da 
eier ikke har ressurser til vakthold. Med gjerde og port kan anlegget være åpent om 
dagen, og lukket på natten. En dialog om løsninger vil være nødvendig. 

I dagens reguleringsplan ligger en hensynssone C over Linderud gård med hage og 
forhage/allé. Hensynssonen viser hensyn og restriksjon som har betydning for bruken 
av arealet. Det anbefales at deler av Frøtomta og Sauedalen blir bevart for ettertiden i 
sammenheng med Linderud gård, og at dagens hensynssone utvides til også å omfatte 
disse. Det bør vurderes om hagen også skal fredes etter kml. 

13 Linderud skole 
og Bjerke vgs 

Stor Liten B V  Skolene er vernet gjennom Gul liste. Etter ombyggingen i 2012 vil det ikke være rom for 
ytterligere endringer ut over mindre tilpassinger og ordinært vedlikehold i dialog med 
vernemyndigheten.  

14 Fotballbanen Middels Liten til 
middels 

B/C V  Fotballbanen, som drives av Linderud idrettsklubb, tåler noe bebyggelse siden terrenget 
allerede er mye endret, og banen ligger mye lavere enn skolene. Flere idrettshaller i 
områdene rundt tilsier imidlertid at det ikke vil være behov for enda en hall på 
Linderud. Et mindre bygg kan aksepteres. Ved nybygg bør det stilles krav til størrelse, 
fotavtrykk, plassering på eiendommen og høyde.  
Det anbefales utendørsareal med fotball på sommeren og isbane på vinteren. Området 
er en del av den grønne strengen med små og store møteplasser, der fotballbanen er en 
av møteplassene. Høyspenttraseen skal bevares åpen selv om linjen graves ned i 
bakken.  

Handlingsrom- tabell
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15 Avishuset og 
Siemens 

Middels Middels 
til stor 

C U (C)  Delområdet er i dag under utvikling. Det er få vernede objekt igjen i dalbunnen. Både 
Avishuset og Siemensbygget er i dag landemerker og viktige identitetsbærere i 
området. Siemensbygget er en tapt prosess, som etter ombyggingen vil bli så mye 
endret at verneverdien blir redusert.  
Ved fortetting og transformasjon vil det være prinsipielt viktig å ta vare på noen 
eksisterende bygg, både for å opprettholde historisk forankring men også som viktige 
signalbygg, og det er ønskelig at området utvikles med basis i disse.  
Begge eiendommene bidrar i dag til å skjerme bakenforliggende boligbebyggelse og 
grønne områder for trafikkstøy og -støv fra Østre Aker vei. Dette bør videreføres også i 
ny bebyggelse gjennom fortetting med ny kontor- og næringsbebyggelse mellom T-
banelinjen og Østre Aker vei - i tråd med kommuneplanens føringer. Det skal 
tilrettelegges for varierende type arbeidsplasser. Østre Aker vei skal oppgraderes, 
gamle avkjørsler stenges, og det vil bli anlagt ny adkomstvei via Avishuset til 
Siemensbygget.  

16 Linderud 
drabantby og 
Linderudbanen  

Liten til 
middels 

Middels 
til stor 

D U(D)  Det er interne ulikheter innenfor drabantbyen. Det er i dag større boligsosiale 
utfordringer på nedre Linderud enn det er i den øvre del av området. Mange flytter fra 
området på grunn av dette. Det kan derfor være minst like viktig å endre 
leilighetsstrukturen og eierstrukturen som å forbedre den fysiske strukturen og legge 
bedre rette for livsfaseflytting. Viktig å unngå utleievirksomheten som praktiseres i dag, 
og de kommunale boligene bør fordeles over et større område.  
Området har i dag generelt bra fysiske kvaliteter, men er nedslitt. Det er ikke 
vernehensyn som vil sette rammer for utviklingen, men økonomi og praktisk 
gjennomføring. Det vil være mulig å endre deler av eller hele det store delområdet 
gjennom å rive noe, transformere noe, bygge til enkeltelementer, å bygge på og om, 
fortette for å få inn bygninger med heis etc. Eksempelvis kan to nye etasjer bygges oppå 
noen av blokkene for luksusleiligheter på toppen som kan trekke ressurssterke beboere 
til området. Nye boliger med heis vil bidra til et større mangfold av beboere, høyere 
standard og et bedre omdømme. Riving av deler av dagens bebyggelse vil skape et godt 
handlingsrom for en eiendomsutvikler. Det bør i den sammenheng stilles krav til enten 
planprogram og/eller mulighetsstudie. 
De grønne sonene bør tilrettelegges som miljøskapere. Det er ønskelig med en 
forbindelse mellom Siemens og Linderud med utgangspunkt i gamle vegfar. 
Hele området har nærhet til T-banen. I tråd med arealbruksstrategien bør det gis 
muligheter for å bygge lokk over T-banepunktet, og bebygge med høyere utnyttelse 
enn ellers i området.  
Linderud senter fungerer i dag godt som møteplass, 40 % kommer gående, noe som bør 
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videreutvikles gjennom et godt fungerende gangveisystem også i ny utvikling.  

17 Essostasjonen Liten Stor D U (D)  Kan transformeres som en del av Linderudområdet. 

 

 
Juridiske virkemidler  

Den beste formen for vern er gjennom et juridisk virkemiddel enten gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser i en reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven, eller fredning etter kulturminneloven. For større områder kan det være hensiktsmessig å utarbeide områdeplaner og/eller felles 
planprogram for flere planer der det er mange kryssende interesser.  

Kulturminneloven (kml) 
Hovedbygningen på Linderud (kml § 15) og flere førreformatoriske kulturminner (kml § 4) innenfor planområdet er fredet gjennom kulturminneloven, og 
har med det et formelt vern, der Byantikvaren i Oslo er rette kulturminnemyndighet. Det kan i tillegg være aktuelt å frede Sauedalen og hageanlegget på 
Linderud.  

Riksantikvaren har bedt om at alle fylker i løpet av 2013 skal ha gjennomgått sine fredningsvedtak fra perioden 1923-1979 med hensyn på omfang, formål 
og innhold. I gjennomgangen for Oslo ser en at hageanlegg mangler i fredningslisten.  

Naturvernloven 
Med bakgrunn i plantebestanden er hagen på Linderud gård i dag fredet etter naturvernloven. Naturvernloven vektlegger andre verdier, og ikke alltid er 
egnet til å bevare kulturmiljøer. 

Plan- og bygningsloven (pbl) 
Dagens pbl er en langt bedre versjon for å kunne ta vare på verdifulle kulturminner og kulturmiljø enn det den gamle loven var. Den reviderte loven (virksom 
fra 01.07.2008) har tre tilgjengelige verktøy. Det ene er arealbruksformålet, den andre er bruken av hensynssoner og det tredje er bruk av 
reguleringsbestemmelser. Samlet gir disse verktøyene muligheter for å nyansere bestemmelsene ut i fra at ulike delområder kan ha ulike 
kulturminneverdier innenfor et større planområde.  

Arealbruksformålet viser framtidig eller nåværende bruk av området, og avklares gjennom reguleringsplanprosessen. En hensynssone (C eller D) skal vise 
hvilke viktige hensyn som skal ivaretas innenfor sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for. Det kan angis flere hensynssoner for samme areal, 
og en hensynssone kan strekke seg over flere arealformål. Hensynssonen skal vise de viktigste hensynene, og ikke kun brukes for å markere alle registrerte 
kulturminner. Det kan knyttes retningslinjer og bestemmelser til hensynssonen, uavhengig av arealformål. Fredete og bevaringsverdige bygninger markeres 

Juridiske virkemidler 

Den beste formen for vern er gjennom et juridisk virkemiddel enten 
gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser i en reguleringsplan 
etter plan- og bygningsloven, eller fredning etter kulturminneloven. For 
større områder kan det være hensiktsmessig å utarbeide områdeplaner 
og/eller	felles	planprogram	for	flere	planer	der	det	er	mange	kryssende	
interesser. 

Kulturminneloven (kml)
Hovedbygningen	på	Linderud	(kml	§	15)	og	flere	førreformatoriske	
kulturminner (kml § 4) innenfor planområdet er fredet gjennom 
kulturminneloven, og har med det et formelt vern, der Byantikvaren i 
Oslo er rette kulturminnemyndighet. Det kan i tillegg være aktuelt å frede 
Sauedalen og hageanlegget på Linderud. 

Riksantikvaren har bedt om at alle fylker i løpet av 2013 skal ha 
gjennomgått sine fredningsvedtak fra perioden 1923-1979 med hensyn på 
omfang, formål og innhold. I gjennomgangen for Oslo ser en at hageanlegg 
mangler i fredningslisten. 

Naturvernloven
Med bakgrunn i plantebestanden er hagen på Linderud gård i dag fredet 
etter naturvernloven. Naturvernloven vektlegger andre verdier, og ikke 
alltid er egnet til å bevare kulturmiljøer.

Plan- og bygningsloven (pbl)
Dagens pbl er en langt bedre versjon for å kunne ta vare på verdifulle 
kulturminner og kulturmiljø enn det den gamle loven var. Den reviderte 
loven (virksom fra 01.07.2008) har tre tilgjengelige verktøy. Det ene er 
arealbruksformålet, den andre er bruken av hensynssoner og det tredje er 
bruk av reguleringsbestemmelser. Samlet gir disse verktøyene muligheter 
for å nyansere bestemmelsene ut i fra at ulike delområder kan ha ulike 
kulturminneverdier innenfor et større planområde. 

Arealbruksformålet viser framtidig eller nåværende bruk av området, 
og avklares gjennom reguleringsplanprosessen. En hensynssone (C 
eller D) skal vise hvilke viktige hensyn som skal ivaretas innenfor sonen, 
uavhengig	av	hvilken	arealbruk	det	planlegges	for.	Det	kan	angis	flere	
hensynssoner for samme areal, og en hensynssone kan strekke seg 
over	flere	arealformål.	Hensynssonen	skal	vise	de	viktigste	hensynene,	
og ikke kun brukes for å markere alle registrerte kulturminner. Det kan 
knyttes retningslinjer og bestemmelser til hensynssonen, uavhengig av 
arealformål. Fredete og bevaringsverdige bygninger markeres med et tykt 
omriss (sosikode 1210). Det er viktig at dette verktøysettet brukes riktig for 
å ivareta verneinteressene i analyseområdet. Riksantikvarens veileder fra 
2010 om ”Kulturminner, kulturmiljøer og landskap, plan- og bygningsloven” 
er et godt hjelpemiddel for videre arbeid. 

I større planområder kan det være aktuelt å benytte planprogram som 
definerer	hvordan	prosessen	skal	gå	videre,	og	se	ting	i	sammenheng	og	
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peke fremover. Et planprogram er en del av en reguleringsplanprosess. 
Planprogrammet viser ulike alternative løsninger, i tillegg til å liste 
opp nødvendige utredninger, planer og grunnlag som utgjør viktig 
beslutningsgrunnlag i planprosesser. Prinsipplan for offentlige rom er 
et slikt dokument. Prinsipplanen vil være både et verktøy for saksgang i 
reguleringsarbeider i planområdet, men også danne grunnlag for privat 
offentlig samarbeid og diskusjoner om utbyggingsavtaler. Samarbeidet 
og involveringen av interessenter og grunneiere blir viktig i alle faser av 
arbeidet. Planen bør innebefatte bebyggelse, som ikke bare har verneverdi, 
men som også er identitetsskapende elementer. Prinsipplanen gir 
retningslinjer for senere planlegging, og kan være et alternativ til fredning.  
Gjennom planprogrammet kan det også stilles krav om at det skal utarbeides 
en mulighetsstudie ved utvikling av større og komplekse områder. Dette vil 
være viktig for å få til gode helhetsgrep. 

Følgende områder anses som pressområder som det vil være viktig å gi 
innspill til i plan- og byggeprosesser samt vurdere å sikre juridisk før de går 
tapt gjennom større endringer:

•	 Linderud gård/Sauedalen og østre del av Frøtomta
•	 Brobekk skolehage
•	 Bjerkedalen/Økernbråten
•	 Veksthusfløtten
•	 Lunden kloster

Byantikvarens Gule liste
Byantikvarens gule liste er en oversikt over registrerte verneverdige 
kulturminner i Oslo. Registerets fremste funksjon er å gi informasjon om 
hvor det foreligger kjente og prioriterte verneinteresser.  Kulturminnene 
betegnes som bevaringsverdige, og har ikke et formelt juridisk vern. I dag 
står følgende bygninger og anlegg på Byantikvarens Gule liste: 

•	 Borrebekken gård
•	 Brobekk gård 
•	 Linderud skoleanlegg (barneskole, bad og Bjerke videregående skole). 

Byantikvaren	har	høsten	2012	som	ledd	i	DIVE-prosessen	vurdert	om	flere	
bygninger og bygningsmiljø skal inn på listen. Bjerkedalen og Økernbråten 
med	Brobekk	senter,	Veksthusfløtten,	Brobekk	skolehage,	Lunden	kloster,	
Trafostasjonen og Siemensbygget (høyblokka) har vært vurdert.

Per januar 2013 er det avklart at Trafostasjonen og Lunden kloster 
vil bli innlemmet i Gul liste. Brobekk skolehage, Bjerkedalen og 
Økernbråten med Brobekk senter og Veksthusfløtten er fortsatt 
under vurdering da Byantikvaren trenger tid for å få oversikt over blokk 
og rekkehusbebyggelse fra 1950-tallet i hele Oslo før de konkluderer. 
Siemensbygget er i dag en «tapt sak» fordi Byantikvaren ikke varslet om 
bygningens verdi i planprosessen som gikk for noen år siden. Bygningen er 
i dag under ombygging og endring med det til følge at mye av bygningens 
opprinnelige preg og kvaliteter vil forsvinne. Ut fra dette ønsker ikke 
Byantikvaren å oppta Siemensbygget på Gul liste. 

Andre virkemidler
I en del sammenhenger kan det være nødvendig med oppfølgende 
undersøkelser eller revidering av eksisterende grunnlag:

1. Revidere og oppdatere småhusplanen for å sikre at 
eiendomsstrukturen bevares. 

2. Kunnskapsoverføring/ opplæring for huseiere om istandsetting 
iht. antikvariske prinsipper. Gjenbruk, materialbruk og tradisjonelle 
håndverksmetoder, tilskuddsordninger. Fokus på gevinster ved 
vedlikehold framfor rehabilitering. 
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