
EKSEMPEL PÅ BYVEKST I OSLO:

Transformasjon av 
sentrale områder i 
Oslo nord

SamarbeidsprosjektFabritius og Storebrand



ULVEN ANNO 1960

• Industri, lager og jordbruk



ULVEN ANNO 1970

• Industri, lager og kontor



ULVEN ANNO 2014

• Industri, lager, kontor, service og boliger



Viktig for å få til god byutvikling

Utvikling 
av bysentrum 
må skje 
innenfra 
og utover.

Lag robuste 
og realistiske 

utviklingsplaner. 

Tenk fremdrift 
- del området 

opp i forventet 
utviklingstempo.

Markedsmessig 
utvikling i et 
15-20 års 
tidsperspektiv.

Gi 
relevant 

informasjon 
fortløpende 

til alle involverte. 

Vær tålmodig, 
ha fokus 

på målet.



Viktig for byutvikling av delområder

Velg områder 
med allerede

god infrastruktur.

Helhetlig 
planlegging 

gir store 
miljøgevinster.

Legge til rett for 
de som flytter ut. 

De må ha noe 
å flytte til.

Skap 
mangfold 
- ikke bare 

kontor og bolig.

Skap 
gode møteplasser 

rundt byggene 
som igjen skaper 

liv og røre.

Ulven/Økern 
fra industri og 

lager til kontor, 
service og  bolig.



Viktige partnere i byutviklingen

Politikere 

– lokalt 
og sentralt.

Plan-

myndighetene.
Offentlige 

premissgivere. 

Store 

enkeltbrukere –
offentlige eller 

private.



NY PULSERENDE BYDEL

• Ulven senterområde – transformasjon av 150 dekar

• Ca 320 000 kvm utvikles til næring og bolig
• Ca 22 000 kvm til plasskrevende varer

• Ca 8 000 kvm til nærservice
• 600-1 200 boliger



SENTRALT PLASSERT

• 9 minutter med bil eller t-bane fra sentrum

• 5 minutters gange fra t-banen på Økern
• Busstopp i Ulvenveien – inkl. alle ruter på Ring 3

• Enkel adkomst fra E6, Ring 3 og Østre Aker vei

SENTRALT PLASSERT



ETABLERT INFRASTRUKTER ER VIKTIG

Gang Sykkel Buss Bussholdeplasser T-bane



TORG OG MØTEPLASSER

• Torgene danner et levende byrom mellom byggene

• Skaper aktivitet på bygulvet
• Blir naturlige samlingspunkt



NÆRING/KONTOR OG NÆRSERVICE

• 10 000 nye arbeidsplasser i fremtidsrettede kontorer

• Solide, moderne bygninger med et tydelig kvalitetspreg
• Alle tilbud i nærheten – kommunikasjon, handel, service, barnehage

• Handel og servicetilbud på bygulvet



DEKKER DE FLESTE BEHOV

• 600 – 1 200 sentralt beliggende, moderne byboliger med sol og utsikt

• Økt servicetilbud, barnehager, kafeer, torg, kulturtilbud, nærbutikker
• Sikrere og mer effektiv ferdsel for gående, syklende og bilister 



GRØNN BYUTVIKLING – BREEAM-SERTIFISERING

• Bærekraftig utvikling som integrerer næring og bolig med en tydelig miljøprofil

• Egen miljøplan sikrer miljøvennlig utbygging og drift
• Alle nye bygg miljøsertifiseres

• Samspill mellom utbygger og leietaker gir optimal miljøprofil for leietaker



FABRITIUS OG STOREBRAND

• Ulven eies av Fabritius og Storebrand Eiendom

• Fabritius utvikler og forvalter eiendommene på Ulven
• Fabritius har utviklet eiendommer siden 1991

Samarbeidsprosjekt



(FILMEN)


