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Forord

Dokumentet oppsummerer grunneiersamarbeidet som er gjennomført våren 2019 av 
Entra, JM, Bryn Eiendom, Pecunia og Cema i form av en felles visjonsprosess. 

I forkant av visjonsprosessen ble det gjennomført et parallelloppdrag med 
tre anerkjente arkitektkontorer (Gehl, Adept og Transborder) for å utforske 
utviklingmulighetene på Bryn og fungere som en viktig idébank ved den videre 
utviklingen av Bryn. Innsikten fra denne fasen ble lagt til grunn i visjonsarbeidet, hvor 
det samtidig var et ønske å løfte blikket og drøfte hvordan grunneierne best kunne 
arbeide for å fremme en ny, levende bydel. 

Målet med dette arbeidet har vært å utvikle en samlende visjon for Bryn som gir god 
forutsigbarhet og felles forståelse for de ulike grunneiernes videre utviklingsarbeid. 
Det har vært arbeidet med en overordnet ledestjerne for utviklingen av Bryn, samt en 
handlingsplan for hvordan vi kommer oss dit. Handlingsplanen er inndelt i tre deler.

Dokumentet omfatter grunneiernes omforent visjon og handlingsplanens del 1 og 2 og 
skal fungere som et veikart for videre utvikling og et underlag for dialog med øvrige 
aktører og et bredere publikum. 
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Bygninger ved A/S Joh. Petersens Linvarefabrik (1900 - 1914)
Fotograf: Herdenberg, P. P.
Kilde: Norsk Folkemuseum
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Nye Bryn
- et grønnere, varmere og 
mer skapende sted
Oslo kommune har en visjon: "En grønnere, varmere og mer skapende by med plass 
til alle". Når Bryn skal utvikles for framtiden, trenger vi ikke finne opp kruttet på nytt. 
Alt for mange utviklingsprosjekter ser seg blinde på hva de skal være i seg selv, og 
glemmer å åpne armene for det som ligger rundt om. God byutvikling handler om 
sammenhenger. På Nye Bryn tar vi dette på alvor, og ser til byen vi er del av for å 
tegne opp visjonen for framtiden. Det betyr ikke at Nye Bryn ikke skal være et sted i 
seg selv, men at Nye Bryn først og fremst er en del av Oslo. 

Nye Bryn har ambisjon om å bli et grønnere, varmere og mer skapende sted. Lokalt 
handler dette om å:
• dyrke og supplere de grønne kvalitetene som finnes
• legge til rette for livet mellom husene
• etablere gode rammer for mellommenneskelige relasjoner
• dyrke og supplere de kreative krefter som finnes
• utvikles som en smart bydel hvor det er lett å leve og virke miljøvennlig

Vi ønsker å ta Oslos visjon på alvor. Der Oslo skal bli "grønnere, varmere og mer 
skapende", skal vi utvikle Nye Bryn til å oppleves slik. Et utstillingsvindu for 
morgendagens samfunn og smart byutvikling.  

Vi vet at Bryn besitter unike muligheter som gir stedet alle forutsetninger for å innta 
en sentral plass i alle de sammenhenger en velger å se Bryn som del av - det være seg 
forlengelse av indre by, inngangsporten til sentrum fra øst, eller node i Hovinbyen med 
mer.  Men vårt mål er enkelt: Når en ser på Nye Bryn - opplevelsen av stedet, møtet 
med mennesker og bebyggelse og følelsen av et aktivt og attraktiv sted - så skal en 
tenke: sånn skal byutvikling gjøres! 

Grønnere, varmere og mer skapende, det er vår visjon. 

LEDESTJERNEN
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Oslo kommunes visjon
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Om visjonsprosessen

I arbeidet med visjonen for «Nye Bryn», har det blitt gjennomført en omfattende 
prosess hvor grunneierne samarbeidet om å utlede en forståelse for hva et helhetlig 
grep om utviklingen av Bryn bør handle om. Arbeidet har vært fasilitert av Rodeo 
og utført innenfor deres rammeverk som prosessledere, hvor vi i første fase jobbet 
med ledestjerne, situasjonsforståelse og scenarioutvikling. I andre fase jobbet vi med 
hvordan vi kan etablere «Midlertidige Bryn» på kort sikt, som et virkemiddel for å 
skape byliv og et sted for opplevelser. Samtidig vil «Midlertidige Bryn» være et viktig 
utstillingsvindu for hva som kommer i framtiden. 

VISJONSARBEIDETS FASE 1
I denne fasen kom vi fram til at for å kunne utvikle Bryn mot framtiden, er vi nødt til 
å lande Bryn i seg selv og plassere Bryn i byen. En viktig del av dette handler om å 
skape en identitet for framtidige Bryn – en stedsidentitet. I den anledning ble en del 
sentrale utfordringer løftet fram, blant annet: 

• Bryn har ikke nok grønne kvaliteter, og trenger forsterke det som er 
• Bryn bør dyrke særegenheter – både eksisterende og potensielt nye
• Viktig å definere et godt sentrum, som hjertet på Bryn - men også flere mindre torg 
• Avhengig av kritisk masse - i målgrupper, tilbud, typologier og grensesnitt. 
• Boliger, og Bryn som sted å bo, spiller en kritisk rolle – det må finnes nok 

mennesker 
• Selve boligen blir stadig mindre viktig enn nabolaget ifm flyttemotiver
• Identitet til sted og omliggende aktører blir stadig viktigere også for 

næringsdrivende 
• Midlertidighet er viktig virkemiddel for å skape identitet og vise hva som kommer

Gjennom en øvelse der deltakerne kartla sentrale faktorer for framtidsutvikling, 
gjennom å systematisere hva vi vet kommer til å skje og hva vi tror kommer til å 
skje, kom vi fram til fire aktuelle framtidsscenarioer. Disse faktorene ble ytterligere 
distingvert gjennom hva som sikkert vil finne sted, hva som sannsynligvis vil 
finne sted, samt hva som er mindre sikkert at vil finne sted. For eksempel vet vi at 
det kommer boliger på Bryn. Sannsynligvis vil dette bli attraktivt for eldre, som 
representerer en gruppe som i stor grad preger tilflytting til nyutviklede boligprosjekter 
i byene. Det å tiltrekke seg en viktig beboergruppe som barnefamilier, innebærer noe 
større grad av usikkerhet, og krever mer bevisst strategisk arbeide for at det kan skje.

Fire scenarioer ble uthevet. Disse representerer fire idealtypiske grep om byutvikling: 
boligbyen, knutepunktsbyen, media city, samt et område basert på bærekraftig, 
helhetlig opplevelsesøkonomi.  
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Media city er et bilde på hvordan bydelen kan se ut dersom en storskala institusjon, 
innefor feks media eller kommunikasjon, etablererer seg på Bryn. Framtidsbildet 
er imidlertid ikke avhengig av én stor aktør for å kunne realiseres - en kan blant 
annet tenke seg at mindre produksjonsselskaper eller mediebedrifter etablerer seg 
i klynge på Bryn - men på grunn av størrelsene store institusjoner representerer vil 
framtidsbildet endres relativt drastisk avhengig av hvorvidt det inntreffer eller ikke. 
Det potensielt positive med dette framtidsbildet, er den store magneten som evner 
trekke til seg mindre aktører og danner et cluster - som generer arbeidsplasser, byliv 
24/7 og nasjonal oppmerksomhet. Det potensielt negative, er om institusjonen blir 
liggende som en selvdreven “øy” blant alt det andre og i liten grad forholder seg til 
omgivelsene.

Knutepunktsbyen er bildet på et bydelssentrum der kollektivknutepunktet er en 
integrert del av byen, hvor det finnes en rekke attraktive tilbud sentralt plassert og 
integrert i gode torg og møteplasser. Framtidsbildet avhenger av at de omliggende 
områdene finner et tilbud på Bryn godt nok til å dekke behov og ønsker i hverdagen. 
Det potensielt positive med dette framtidsbildet, er muligheten til å nyttegjøre seg 
folkestrømmene som beveger seg langs etter mobilitetsaksene til å skape byliv og 
generere kritisk masse for å dekke gode tilbud i næringslokalene. Det potensielt 
negative med dette framtidsbildet, er dersom knutepunktet og transportinfrastruktur 
ender opp med å definere byen framfor omvendt.

Boligbyen er bildet på det gode stedet å bo, der en mangfoldig gruppe mennesker 
finner sammen om et nytt nabolag på Bryn. Det potensielt positive med dette bildet, 

GRØNN VARM

+ SKAPENDE
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er knyttet til trygghet og nærhet, og at det er mennesker som forvalter Bryn som 
sitt hjem med godt naboskap. Det potensielt negative med dette bildet, er knyttet til 
kritisk masse. Dersom en ender opp med for få boliger, vil boligbyen drukne under 
annet program og i stedet skape en situasjon som i liten grad vil oppleves attraktiv av 
ressurssterke beboergrupper. 

Scenarioet basert på opplevelsesøkonomi, henvender seg i stor grad til det som er 
Bryns største og mest markante fortrinn i dag - de små og mellomstore bedriftene. 
Per i dag preges disse av introvert aktivitet, som i liten grad bidrar til å fremme 
det attraktive Bryn, men i et framtidsperspektiv kan en tenke seg at virksomhetene 
"vrenges" slik at hvem de er og hva de gjør bidrar til å fylle stedet med liv og sjel. 
Det potensielt positive med dette framtidsbildet, er at den produktive byen i all 
sitt mangfold får bli en aktiv del av bylivet på Bryn, som gjør stedet spennende og 
dynamisk. Det potensielt negative med dette bildet, er at virksomhetene enten ikke 
evner å trekke sin aktivitet ut mellom husene eller at aktivitetene de representerer 
ikke er interessant. 

Disse fremtidsbildene synliggjør fire potensielle scenarier for et fremtidig Bryn. Og 
det vil finnes flere. Dette må utforskes videre etterhvert som Nye Bryn vokser fram.  
Hensikten med fremtidsbildene er å anvende dem til bevisstgjøring rundt hvilke 
utviklingstrekk som kan bidra til å gjøre Bryn grønnere, varmere og mer skapende, 
og parallelt sile ut de utviklingsretningene grunneierne i fellesskap ser ikke vil bidra 
til ønsket måloppnåelse.

boligbyen

media city

knutepunktsbyen

opplevelsesøkonomi
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På Nye Bryn er vi imidlertid ikke interessert i kun ett av dem - vi ser at summen 
av dem sammenfaller med visjonen: Et grønnere, varmere, mer skapende 
sted - hvor boligene kombinert med det byintegrerte kollektivknutepunktet og 
en ivaretakelse av de små/mellomstore bedriftene og skapende miljøer gir en 
helhetlig tilnærming til utviklingen. Og hvor store institusjoner og virksomheter 
kan tilføre en x-faktor. I Oslo finnes det kanskje grønnere steder, det finnes 
kanskje steder som er varmere eller mer skapende også. Men av steder som er 
gode på å kombinere disse dimensjonene har vi ikke mange eksempler. Derfor er 
dette vår ledestjerne og visjon. Bryn er en del av Oslo by, og vårt ønske er å være 
dette på best mulig vis. 

VISJONSARBEIDETS FASE 2
I andre fase jobbet vi aktivt med en handlingsplan for å realisere dette. Store 
deler av arbeidet vil ligge lenger nede i løypen, når en har utredet kritiske faktorer 
knyttet til f.eks. kritisk masse for boliger o.l. Men i et kortsiktig perspektiv, er det 
viktig å plassere Bryn i folks oppmerksomhet allerede nå. Det handler om å skape 
rom for midlertidig aktivitet; det handler om å løfte fram kvaliteter og muligheter 
folk ikke kjenner til fra før; det handler om å sørge for at Bryn er et sted der det 
er lett å orientere seg; det handler om å benytte seg av muligheten med millioner 
passerende med kollektivtransport, og bruke Bryn som et utstillingsvindu for 
“Nye Bryn” - hva framtiden vil bringe.

Fokuset samlet seg derfor om hva vi kan gjøre allerede nå, og hvordan vi skritt for 
skritt gjennomfører tiltak det kommende året som etablerer “Midlertidige Bryn” 
som en kvalitet for Oslo allerede nå. 

SAMMENFATNING
Det overordnede resultatet av denne prosessen har vært å:

• systematisere trender og tendenser
• sammenligne ulike utviklingsretninger
• formulere en ønsket tilnærming
• formulere prinsipper for utvikling
• reflektere over suksesskriterier
• utlede en tentativ handlingsplan for de første skrittene



Veikartet

LEDESTJERNEN:
Hvor vil vi? En holdning til utviklingen av Bryn som skal fungere 
som en retningssnor som angir hva som er viktigst å prioritere.

HANDLINGSPLANENS DEL 3 (>10 ÅR)
FREMTIDSBILDER:
Hvilken vei kan Bryn gå? Foretrukne scenarioer innnenfor 
visjonen om et grønnere, varmere og mer skapende Bryn.

3

HANDLINGSPLANENS DEL 2 (<3 ÅR)
SUKSESSKRITERIER:
Hvilke tema og problemstillinger må vi løse? Viktige fokusområder 
som grunneierne må undersøke og avklare i tiden som kommer.

2

HANDLINGSPLANENS DEL 1 (<1 ÅR)
TILGJENGELIGGJØRING OG AKTIVISERING:
Nye Bryn - ny tidsregning. Umiddelbare tiltak for å skape 
engasjement, oppmerksomhet, attraktivitet og økt bruk av Bryn.

1

NÅ-SITUASJONEN:
Bryn per i dag.

10

Visjonsprosessen kan oppsummeres i et veikart og en handlingsplan for den 
langsiktige utviklingen av Bryn inndelt i tre deler:
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MEDIA CITY/
HØYSKOLE-

BYEN

SMB-BYEN 
(SMÅ- OG 

MELLOMSTORE 
BEDRIFTER)

NYE BRYN
- et grønnere, varmere og mer skapende sted

DELT, MEN 
HELT

EN ATTRAKTIV BYDEL MED BOLIGER OG ARBEIDSPLASSER
MILJØ OG 

BÆREKRAFT
KRITISK 
MASSE

BYROM OG 
BYGREP
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Handlingsplanens del 1 (<1 år)
Et sentralt funn i grunneiersamarbeidet er behovet for å iverksette tiltak på kort 
sikt som bidrar til å synliggjøre og aktivisere Bryn. Bryn kjennetegnes av god 
tilgjengelighet, men stedets kvaliteter er likevel ukjent for de fleste. Vi kan snakke om 
et paradoks der Bryn på en og samme gang er tilgjengelig og utilgjengelig. 

Jobben med å utvikle Nye Bryn og en attraktiv ny bydel begynner i dag. Overordnede 
og strukturelle grep tar tid, og det er derfor viktig med de mange små steg i tråd med 
ledestjernen, som leder utviklingen i riktig retning. Visjonsprosessen ledet som følge 
av dette fram til et konkret arbeid med utvikling av en handlingsplan for hva som 
skal skje i et kortsiktig perspektiv, det vil si i løpet av det neste året. Denne delen av 
handlingsplanen tar på alvor hvordan identitet og kvalitet ofte skapes nedenfra og 
opp, og hvordan utviklingsområder med fordel kan benyttes som aktivitetsarenaer i 
utviklingsperioden. 

Det bærende konseptet for handlingsplanens del 1 er et formalisert samarbeid mellom 
grunneierne, og etableringen av en "daglig leder" som skal jobbe aktivt med blant 
annet samhandling mellom aktørene og brukerne, synliggjøring av stedet og dets 
tilbud og utvikling av midlertidig program på Bryn. 

Dette plasserer seg videre inn i den overordnede strategien for Nye Bryn, der en ser 
behovet for å jobbe med tilgjengelige Bryn som et første skritt. Dette innebærer å 
synliggjøre hvilke kvaliteter som finnes på Bryn fra før, samt invitere nye aktører til å 
bruke Bryn på både gamle og nye måter. Et godt samarbeid med øvrige interessenter 
og ikke minst offentlige samferdselsaktører vil være avgjørende for å oppnå gode 
løsninger på Bryn på lang sikt så vel som under kommende, omfattende anleggsfaser.

Handlingsplanens del 1 er strukturert i 5 faser (som til sammen inneholder 10 steg):

• Organisering 
• Etablering
• Synliggjøring
• Muliggjøring
• Markedsføring

TILGJENGELIGGJØRING OG AKTIVISERING
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1. Organisering

Hva:
Vurdere om det skal 
opprettes eget selskap 
for utviklingen, eller 
om en skal formalisere 
samarbeidet på andre 
måter

Hovedansvar:
Alle grunneierne

Steg 1: 

Lande forpliktende 
samarbeidsmodell

Steg 2a: 

Definere rollen som
”daglig leder” på Bryn

Steg 2b:

Rekruttere rette 
vedkommende

Hva:
Definere stillingen i form 
av ønsket kompetanse, 
stillingsprosent, 
ansettelsesforhold, 
om det er snakk om 
én person eller et 
kompetansemiljø o.l.

Hovedansvar:
Alle grunneierne

Steg 3: 

Utvikle målprogram
med ”daglig leder”

Hva:
Definere og formulere 
hva målet med 
”midlertidige Bryn” skal 
være, sammen med 
”daglig leder” og justert 
etter vedkommendes 
kompetanse og nettverk

Hovedansvar:
Alle grunneierne + 
”daglig leder”

Alternativt:
Delegere målprogram 
som oppdrag til 
konsulent

Hva:
Iverksette en 
rekrutterings-
strategi, gjennom 
nettverk eller 
annonsering

Hovedansvar:
Alle grunneierne

Alternativt:
Delegere 
headhunting til 
konsulent

Steg 5a:

Etablere aktivitets- og 
aktiviseringsbase (HQ)

Steg 5b:

Gjøre HQ synlig og 
tilgjengelig

Steg 4a:

Etablere fysisk 
handlingsrom

Steg 4b:

Etablere sosialt 
handlingsrom

A. workshop / skape lokalt engasjement*

Hva:
Skaffe oversikt over hva 
de ulike grunneierne 
besitter av potensielle 
tomter/areal for aktivitet, 
samt i hvilken rekkefølge 
utbygging vil skje

Hovedansvar:
Alle grunneierne 

Alternativt 1:
Konsulent

Alternativt 2:
Alle grunneierne + 
”daglig leder” 

Hva:
Starte dialog 
med eksisterende 
leietakere, og 
kartlegge ideer 
og aktiviserings-
potensial/muligheter 
for å trekke program 
ut mellom husene

Hovedansvar:
Alle grunneierne

Alternativt 1:
Konsulent

Alternativt 2:
”Daglig leder”

Hva:
Fjerne barrierer 
mellom 
T-banestasjon 
og bebyggelse, 
synliggjøre HQ og 
gjøre det naturlig og 
attraktivt å benytte 
seg av tilbudet

Hovedansvar:
ENTRA / JM 

Alternativt 1:
ENTRA / JM + 
”daglig leder”

Alternativt 2:
Konsulent + 
”daglig leder”

Hva:
Etablere et hovedkvarter 
(HQ) for ”daglig leder” 
på Bryn, som kan fungere 
som grensesnitt mot 
andre aktører (et sted å 
henvende seg) og som en 
aktiviseringssentral i seg 
selv

Hovedansvar:
ENTRA / JM

Alternativt 1:
ENTRA / JM + 
”daglig leder”

Alternativt 2:
Konsulent + 
”daglig leder”

* Mulighet: I stedet for å kun kartlegge og føre dialog, kan en sette i gang en kreativ prosess sammen med eksisterende 
leietakere om muligheter til å skape attraktive tilbud og aktiviteter gjennom midlertidig program

2. Etablering
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Steg 6a:

Planlegge orienterbarhet 
og wayfinding

Steg 6b:

Få på plass 
løsningene

Steg 7a:

Etablere samarbeid med 
andre aktører

Steg 7b:

Realisere samarbeid i 
konkrete aktiviteter

Hva:
Utarbeide en skilt-, 
informasjons- og 
kommunikasjonsstrategi 
som synliggjør lokale 
kvaliteter, men også gjør 
det lett og interessant å 
bevege seg rundt på Bryn

Hovedansvar:
”Daglig leder”

Alternativt 1:
Konsulent + 
”daglig leder”

Hva:
Realisere de faktiske 
løsningene fysisk 
og virtuelt: med 
skilt, nettside, 
informasjonstavle, 
aktivitetskalender, 
profil i sosiale 
medier etc.

Hovedansvar:
”Daglig leder”

Alternativt 1:
Konsulent + 
”daglig leder”

Hva:
Samarbeide om 
aktivisering, f.eks. 
arrangementer, 
festivaler, aktiviteter, 
midlertidig tilhold 
for organisasjoner 
etc.

Hovedansvar:
”Daglig leder”

Hva:
Initiere dialog og forsøke 
finne felles grunn for 
samarbeid om felles 
interesser med eksterne 
aktører, som f.eks. Pådriv, 
Bykuben, BYM etc. 

Hovedansvar:
”Daglig leder”

B. Brukerundersøkelse / survey*

Steg 8a:

Tilrettelegging for 
temporær oppgradering

Steg 8b:

Gi rom for 
alternative aktører

Steg 9: 

Sørge for aktivisering

Hva:
Skrittvis tilrettelegging 
for enkel / kreativ 
infrastruktur, i takt med 
aktiviseringsaktørers 
aktivitetsbehov (”look to 
Berlin”)

Hovedansvar:
”Daglig leder”

Alternativt 1:
Konsulent + 
”daglig leder”

Hva:
Gi plass til og 
benytte studenter, 
idealister o.l. til 
fysisk oppgradering, 
som grep om 
enkel og kreativ 
utvikling, men også 
aktivisering i seg 
selv 

Hovedansvar:
”Daglig leder”

Alternativt 1:
Konsulent + 
”daglig leder”

Hva:
Invitere aktivt til at 
områdene blir tatt i bruk 
- arrangere selv og drive 
oppsøkende arbeid

Hovedansvar:
”Daglig leder”

Alternativt:
ENTRA / JM

3. Synliggjøring

4. Muliggjøring
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Steg 10:

Jobbe aktivt med 
merkevarebygging

Hva:
Bruke aktivt det som 
skjer på ”Midlertidige 
Bryn” til å utarbeide 
historiefortelling, 
”slagord” og jobbe aktivt 
for å posisjonere Bryn 
gjennom hva som skjer 
der nå, og hva som vil 
skje der i framtiden. 

Dette er et punkt 
som pågår i et 
kontinuerlig kretsløp 
med synliggjøring og 
muliggjøring - at hva som 
til enhver tid finner sted, 
får bidra til å påvirke 
både fortellingen om 
stedet og hva som skal 
skje der i fortsettelsen

Hovedansvar:
”Daglig leder”

Synliggjøring Steg 6a Steg 6b

Muliggjøring Steg 8a Steg 8b

Steg 7a Steg 7b

Steg 9

B. Brukerundersøkelse / survey

Markedsføring Steg 10

C. Pågående kretsløp

C. Pågående kretsløp

5. Markedsføring
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Handlingsplanens del 2 (<3 år)
Parallelt med gjennomføringen av handlingsplanens del 1, som angir en prosess 
rettet mot engasjering av en daglig leder og aktivisering og synliggjøring av stedet, 
ligger det en viktig oppgave for grunneierne i den kommende perioden å utforske 
mulighetsrommet innenfor tema som står sentralt med hensyn til hva slags sted Bryn 
skal være.

Temaene representerer suksesskriterier med tanke på å oppnå en levende og attraktiv 
bydel, hvor det kreves mer utforsking og tydeliggjøring av grunneiernes målsettinger, 
ambisjoner og handlingsrom. Temaene er diskutert i visjonsprosessen, og i ulik 
grad i disse viktige grunnlagsdokumentene som alle initierer løsningsforslag til 
problemstillingene:

• VPOR BRYN: godkjent av Bystyret sommeren 2018 og gir et formelt, 
retningsgivende grunnlag for utviklingen av Bryn med særlig fokus på offentlige 
rom.

• URBACT BRYN: mulighetsstudie initiert av PBE våren 2018 som utfordrer 
VPOR Bryn og i større grad har et blikk på byutvikling og eiendomsutvikling. 
Konsentrerer seg mot Entra/JMs eiendom og er ikke et juridisk bindende 
dokument, men gir innblikk i hvor det er handlingsrom mht endring av VPOR.

• MULIGHETSSTUDIER BRYN: gjennomført av Adept, Gehl og Transborder 
vinteren 2019. Gir alternative løsningsforslag rundt både prosess, programmering 
og offentlige rom, herunder blant annet utforsking av transformasjon/bevaring av 
bygg, samt mulighetsrommet for innplassering av boligbebyggelse.

Disse dokumentene trigger enkelte problemstillinger som det i tiden framover bør 
gås i dybden på. Enkelte av temaene vil kunne utforskes høsten 2019, mens andre 
vil ta lenger tid. Felles for de alle er at de gir en bevissthet om retningsvalg som er 
kritiske for den videre felles utviklingen av Nye Bryn. Med bakgrunn i et ønske om 
å bygge videre på et godt grunneiersamarbeid kan utforskingen av temaene forstås 
som en hjemmelekse som bidrar til å gi et velfundert grunnlag for identifiseringen av 
troverdige utviklingsretninger for Bryn.

Tre fokusområder utpekes:
• MILJØ OG BÆREKRAFT
• KRITISK MASSE - BOLIG, ARBEIDSPLASSER OG OPPHOLDSSTEDER
• BYROM OG BYGREP

SUKSESSKRITERIER



Miljø og bærekraft

Bærekraft er en selvfølge ved enhver byutvikling. Når vi uttrykker at Bryn skal 
blir et grønnere, varmere og mer skapende sted, angir dette en overordnet ambisjon 
om bærekraft. Det gjenstår likevel et arbeid med å definere hva mer presist hva en 
miljøvennlig og bærekraftig utvikling på Bryn vil si i praksis. Det vi vet er at en 
bærekraftig utvikling krever en smart utvikling. En utvikling som tar utgangspunkt i 
fremtidsrettede løsninger og teknologiske nyvinninger som gjør det enklere å leve og 
virke miljøvennlig og ressursbesparende. 

Et bærekraftig Bryn må ha en trippel bunnlinje som både omfatter sosial bærekraft, 
økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft. Vi vet at utviklingen rundt 
knutepunktet tilsier høy utnyttelse, høy arealeffektivitet og redusert bilavhengighet. 
Tilsvarende at CO2-regnskapet og energieffektivitet må stå høyt på agendaen; dette 
gjelder i bygningsmassens drift og levetid, men også i et etableringsperspektiv. 
Vi vet at det ligger et uforløst merverdipotensial på Bryn med hensyn til å oppnå 
bedre delingsøkonomi og mer effektiv utnyttelse av ressursene som finnes - et 
mulighetsrom som både er knyttet til fysiske løsninger og til smart-teknologi og 
digitaliseringsløsninger. 

Policymessig ligger det vesentlige muligheter i å knytte seg til de arbeid som 
allerede er gjort på området, eksempelvis Hovinbyens miljømål og Bygg21s 
retningslinjer for planlegging av bærekraftige byområder. Samtidig ligger det 
muligheter i å profilere seg innenfor spesifikke tema som tydeliggjør en ambisjon om 
hva Bryn skal være best på. Er det Oslos smarteste bydel? Den energiproduserende 
byen? Transformasjonsområdet som ble et utstillingsvindu for bevaring og nybruk 
av eksisterende bygningsmasse? Byen som setter sosial bærekraft høyest? I sum 
vil grunneiersamarbeidet være tjent med en tydeliggjøring av miljøambisjonene 
for gjennom dette å ha et felles verdigrunnlag i kommunikasjonen med offentlige 
aktører og publikum, og som grunnlag for en videre kommunikasjonsplan for Bryn. 

Oppgave:
Identifiser og konkretiser Bryns miljøambisjoner innenfor rammene av 
visjonen, herunder konkret utforske det foretrukne mulighetsspennet med 
hensyn:
• CO2 og energiregnskap
• transformasjon og bevaring vs riving og nybygg
• teknologi og smarte løsninger
• delingsøkonomi
• grønn mobilitet, personstrømmer og bilfrie prinsipper
• biologisk mangfold og blågrønn faktor
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Kritisk masse - boliger, arbeidsplasser og oppholdssteder 

Et levende og attraktivt Bryn forutsetter at et tilstrekkelig antall mennesker bor på 
Bryn eller har tilhørighet til og bruker Bryn. De tre mulighetsstudiene utført vinteren 
2019 synliggjorde muligheten for utvikling av nabolag og en vesentlig høyere 
boligandel enn det som i dag foreligger i utviklingsplanene hos grunneierne på Bryn 
samlet. 

Boligspørsmålet er vesentlig med hensyn til hvilken troverdighet kommunikasjonen 
om Bryn som en levende bydel skal ha. Det er en forutsetning med flere boliger 
dersom man skal lykkes med å skape et grønnere, varmere og mer skapende Bryn. 
Dersom det viser seg at det blir utfordrende å oppnå en kritisk masse med boliger vil 
dette kunne prege valget av fremtidsbilder, hvor det må undersøkes om det er mer 
hensiktsmessig å skille tydeligere mellom boligbyen Bryn og arbeidsplassen Bryn i 
den videre kommunikasjonen.

Men kritisk masse handler ikke ensidig om boligandelen. Kritisk masse i 
byutvikling, handler i bunn og grunn om selvforsyning - om hvor mange mennesker 
som kreves for at utbyggingsområdet skal bli i stand til å opprettholde seg selv. 
Dette gjelder samtlige områder en velfungerende bydel består av - fra boliger til 
arbeidsplasser, sosiale møteplasser, transport, handels- og servicetilbud. Med andre 
ord at det skal være nok folk tilstede til at det oppstår byliv, at lokalt næringsliv 
blomstrer, at sosial infrastruktur og kollektive transportsystemer er lønnsomme og så 
videre. 

Det er imidlertid vanskelig å finne et definitivt mål på hva som skal til for at 
man oppnår en kritisk masse, hvor man kan oppnå disse kvalitetene. Det er også 
vanskelig å si noe definitivt om hvor grensen går mellom en utnyttelse som er høy 
nok og en som er for lav til å støtte urbane kvaliteter og sikre en nærhetsby hvor man 
kan ha nærhet, ikke bare til naturen, skole, arbeidsplassen og fritidsaktiviteter, men 
også til kafeen, restauranten og de butikkene som dukker opp når nok mennesker 
samler seg på et sted.  

En utvikling av Bryn er tjent med to viktige vurderinger: For det første, at tilbud 
og tjenester innen handel og service bør utvikles som integrerte kvaliteter i gater 
og byrom, slik at folk har dem tett på seg og passerer daglig. For det andre bør 
prinsippet om flere mennesker, snarere enn færre, være viktig. 

Kritisk masse handler for Bryn på en og samme gang om å få flere mennesker til å bo 
på Bryn og bruke Bryn, og en bevisstgjøring rundt hvordan aktuelle boligområder, 
arbeidsplasser og oppholdssteder utvikles. Med andre ord må vi tenke både kvantitet 
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"Kritisk masse 
er den minste 
masse som skal 

til for å starte en 
kjedereaksjon."

og kvalitet. Boligtetthet må ses i sammenheng med programmering av spisesteder 
og forretninger, antall og nærhet til arbeidsplasser, utforming av gode og attraktive 
bygninger, parker, friarealer og offentlige møteplasser. For næringsområdene må det 
på tilsvarende vis oppnås en bevissthet rundt hvilke typer arbeidsplasser vi ønsker på 
Bryn og hvordan næringsbebyggelsen kan bidra til å gi noe tilbake til både bylivet 
og til øvrige virksomheter. 

Oppgave: 
Konkretisere hvordan kritisk masse oppnås på Bryn, med tilstrekkelig tetthet 
og selvforsyningsgrunnlag men også riktige kvaliteter. 
• Den enkelte grunneier foretar individuelle dypdykk for nærmere å 

undersøke hvorvidt det vil være mulig, hensiktsmessig og forretningsmessig 
ønskelig å legge til rette for mer boligutvikling på den sine eiendommer. 

• Kartlegging av hvor det er formålstjenlig å tilrettelegge for boliger 
ut fra arealmessige hensyn (utnyttelse og uteareal), nabolagshensyn 
(sammenhenger og funksjonsblanding) og miljøforhold (støy, lys og luft)

• Spesifisere hvordan næringsvirksomheten på Bryn kan bidra til å gjøre 
stedet grønnere, varmere og mer skapende, og hvilke typer arbeidsplasser 
og tilbud/opplevelser det bør etterstrebes.



Nytorget m/Teisenforbindelsen
Brynsallmenningen
Brynseng torg 
m/kobling til Bryn stasjon

T #
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Byrom og bygrep

En sentral motivasjon for grunneiersamarbeidet har vært å se nærmere på hvordan 
VPOR Bryn kan operasjonaliseres på en måte som er tro mot planens intensjoner, 
men i større grad hensyntar byutviklings- og eiendomsutviklingsperspektivet. For å 
kunne gå i detalj rundt utforming og programmering av byrommene i VPOR kreves 
et videre arbeid rundt bygrepet og en klarhet blant annet rundt fordelingen av bolig 
vs næring, og riving vs nybygg. Et slikt arbeid vil intensiveres høsten 2019.

I inneværende fase har det vært viktig å tydeliggjøre hvilke byrom som bør 
prioriteres i første rekke og rollen til de ulike byrommene. Med sikte på å definere 
Bryns hjerte utpeker det seg tre viktige byrom som gjennom god sammenkobling 
og bevisst grensesnitt bidrar til å danne nettopp et slikt hjerte, hvor Bryns urbane 
kvaliteter, naturkvaliteter og kollektivknutepunktet møtes.



T #
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Det anbefales arbeidet videre med tre prioriterte byrom som alle har en sammenheng 
til hverandre og i sum berører alle grunneierne. Byrommene utgjør også 
kjerneområder for koordinering med Bryns omfattende infrastrukturprosjekter 
og er områder hvor graden av koordinering med samferdselsaktørene er særlig 
viktig. Disse byrommene og hvordan de utvikles på er å betrakte som særlige 
suksessfaktorer for om Bryn fungerer på bygulvet og som et samlet byområde:

• NYTORGET M/TEISENFORBINDELSEN: det urbane rom for service, 
tjenester, handel og opphold

• BRYNSALLMENNINGEN: det grønne rom med naturpreg for rekreasjon, 
nabolagskvaliteter og aktivitet

• BRYNSENG TORG: kollektivknutepunktet som binder t-bane, buss og tog 
sammen, tilrettelagt for transitt og bevegelse, og service/tjenesteyting langs 
fasadene
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NYTORGET

Hva sier VPOR Bryn?

”Nytorget er sentrum for kommersiell aktivitet på 
Bryn og adkomst til T-banestasjonen for reisende 
som ankommer med bil. Torget er tett knyttet til 
områdets sykkelforbindelser og bør tilrettelegges med 
bysykkelstativ og sykkelhotell - en låsbar sykkelparkering 
under tak. Omkringliggende kvartaler utvikles for blandet 
bruk med butikker og serveringssteder i førsteetasjene 
og kontor/bolig i øvrige etasjer. Torget utformes som 
et klassisk flerfunksjonelt byrom med servering, 
torghandel og muligheter for opphold. Det er viktig at 
plassen oppleves trygg og tilgjengelig hele døgnet, at 
elementer som belysning og vegetasjon bidrar til økt 
trygghetsfølelse.

KVU Oslonavet og Ruter M2016 legger opp til en ny 
stasjon for regiontog under bakken ved Brynseng stasjon. 
Det er viktig at stasjonen får en utforming og plassering 
som bidrar til å aktivisere og understreke Nytorget som 
sentrum på Bryn og skape gode forbindelser mellom 
transportformene som finnes i området.”

Hva mener vi?

Bryn trenger et samlende, indre urbant rom som kompletterer Brynseng torg som er et tydeligere 
kollektivtorg. Nytorget bør utgjøre det urbane hjertet på Bryn og tilrettelegges som oppholdsrom 
med muligheter for servering og servicetjenester. Det bør ha en klar kobling til Brynseng torg, 
med opplevelsen av at det er en forlengelse av det samme byrommet, men med en tydelig 
egenidentitet tilrettelagt for opphold over tid. Nytorget bør fungere som møtepunkt mellom 
viktige forbindelser til omverdenen, herunder i første omgang Teisenforbindelsen og med tiden 
også en eventuell Etterstadforbindelse. Teisenforbindelsen bør utvikles som en urban variant av 
Brynsallmenningen tilrettelagt for grønn mobilitet og en hovedforbindelse til Valle og Hovinbyen. 
Forbindelsen vil gå øst for ny brannstasjon og langs denne bør det stimuleres til utadrettete 
førsteetasjer og en høy grad av urbanitet.

I samsvar med Urbact bør det utforskes om Nytorget kan gjøres mindre enn de 2000 m2 anbefalt 
i VPOR. Urbact viser videre til muligheten for å dele Nytorget i to. Uavhengig av løsning anser 
vi det særlig viktig at det oppnås direkte visuell kontakt mellom plattformene på Brynseng 
t-banestasjon og Nytorget, da dette vil skape et unikt utstillingsvindu for omverdenen som 
formidler stedets urbane kvaliteter. Nytorgets utforming bør med fordel utforskes gjennom felles 
planlegging av grensesnittet med Sporveien og deres planer for Brynseng stasjon.
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Hva sier VPOR Bryn?

”Brynsallmenningen er et bærende element i konseptet 
for VPOR Bryn. Opprinnelig hadde allmenningen tre 
hovedfunksjoner: utluftingskorridor, tett programmert 
byrom for opphold og aktivitet og en viktig tverrgående 
forbindelse som kobler bystrukturen på Bryn med 
skolen og grøntområdene langs Alna. Realiseringen 
av utluftingskorridoren med 40 meter bredde er 
en forutsetning for boligutbygging på Bryn, gitt 
av Rammeplan for knutepunktsutvikling på Bryn. 
Allmenningen struktureres av bilgate på en side og 
en ”brutt” gangveistruktur som danner en sekvens av 
lommer som programmeres til forskjellige byrom. 
Brynsallmenningen har potensial til å bli et sterkt 
identitetsskapende element på Bryn. Allmenningen gir 
området image og attraktivitet som i seg selv kan være 
med på å tiltrekke næringsvirksomhet. Allmenningen 
deles i to deler av Østensjøveien, den nordre delen 
forholder seg mest til kontorbebyggelsen omkring, mens 
den søndre delen også forholder seg til stasjonen, boliger, 
barnehage og skolen.”

Hva mener vi?

Brynsallmenningen vil være Bryns viktigste parkområde, men dette krever bevisst 
programmering og utforming. Allmenningens funksjon som utluftingskorridor er 
tilbakevist gjennom egen analyse av Asplan/Civitas. Basert på dialog med PBE må det 
dog forventes at kravet til minimumsbredde og samlet areal  på allmenningen står ved 
lag. I samsvar med anbefalingene i Urbact bør Brynsallmenningen gis en mer organisk 
form og i større grad tilpasses tilstøtende bygningsmasse og eiendomsstrukturer. 
Denne utformingen vil henge nært sammen med vurderinger av riving versus 
nybygg. Brynsallmenningen som tett programmert byrom for opphold og aktivitet 
bør forsterkes med sekvenser av lommer som programmeres til forskjellige byrom. 
Det kan være hensiktsmessig å skille programmering, utforming og rekkefølge for 
Brynsallmenningen i to, hvor del sør kommer først og har en særlig viktig rolle som 
nabolagspark. I nord vil allmenningens funksjon avhenge av graden av boligmasse 
rundt. Det er ønskelig, i dialog med Sporveien, å sikre at det i forbindelse med 
oppgraderingen av Brynseng stasjon sikres en opparbeidelse av Brynsallmenningen 
over sporområdet slik at grøntdraget knyttes sammen med Svartdalen. Dette er også 
anbefalt i Urbact Bryn.

BRYNSALLMENNINGEN
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Hva sier VPOR Bryn?

”Brynseng Torg på Bryn er fastsatt i KDP Torg og 
Møteplasser. VPOR Bryn viser torget fordelt seg på begge 
sider av Østensjøveien, og inkluderer plassen som er 
fastsatt i reguleringsprosessen for Østensjøveien 40-50 
m. fler. Torget knytter dermed sammen T-banestopp med 
områdene og funksjonene på andre siden. Videre er torget 
direkte koblet med Nytorget, Brynseng T-banestasjon, 
skoletomten, ny bussterminal og videre mot Bryn 
jernbanestasjon. Det etableres med torget en fysisk hevet, 
tydelig og trygg overgang i Østensjøveien som også bidrar 
til å holde hastigheten på trafikken på et lavt nivå. Torget 
må hensynta de reisendes behov for overgangsmuligheter, 
venting og opphold på en god måte. Torget er sentralt 
i etableringen av det ”nye Bryn”, og bør utformes som 
en trygg, klar og logisk sammenføyning av området og 
logisk overgang mellom transportmidler. Det er viktig 
at plassen oppleves trygg og tilgjengelig hele døgnet, 
at elementer som belysning og vegetasjon bidrar til økt 
trygghetsfølelse.”

Hva mener vi?

Brynseng torgs viktigste rolle er å knytte kollektivtilbudene sammen og tilby effektiv og attraktiv 
logistikk rundt Brynseng stasjon. Forståelsen av hva som inngår i Brynseng torg bør utvides 
til å omfatte forbindelsen ned til Bryn stasjon slik at området får en helhetlig utforming som 
knutepunkt. 

Brynseng torg er et torg for bevegelse og transitt, og i noe mindre grad opphold. Det vil si at 
torget kjennetegnes ved noe større tempo og gjennomfart enn Nytorget hvor oppholdskvaliteter 
vil være viktigere. Langs byrommets "vegger" bør det likefullt tilrettelegges for utadrettet 
virksomhet, service- og tjenestefunksjoner. Dette er særlig aktuelt langs nordsiden av 
Østensjøveien (ved ny bussterminal) og forbindelsen til Bryn stasjon. 

BRYNSENG TORG



Oppgave:
Utvikle konkrete utformingsløsninger for de tre prioriterte offentlige rom:
• Gjennom bygrep og skissekonsept for Entra/JMs tomt konkretisere 

Nytorgets utforming, plassering og innhold og i dialog med Pecunia, Cema 
og Bryn Eiendom angi prinsipper for utforming av Teisenforbindelsen.

• Gjennom bygrep og skissekonsept for Entra/JMs tomt konkretisere 
Brynsallmenningen sør, herunder utforming, plassering og innhold.

• Arbeide for realisering av aktive og utadrettede funksjoner langs 
bussterminalens østside på Pecunias eiendom, med sikte på å integrere dette 
i en helhetlig forståelse av Brynseng torg.

• På bakgrunn av avklaringer rundt funksjoner og program på Bryn 
Eiendoms eiendom utvikle prinsipper for Brynsallmenningen nord.

• Etterstrebe proaktivt samarbeid med samferdselsmyndighetene for sammen 
med dem jobbe med grensesnittsavklaringer til beste for begge parter og 
Bryn som sted.
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Opplevelser?
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Handlingsplanens del 3 (>10 år)
I et langsiktig perspektiv er ambisjonen å sikre at Bryns ulike ingredienser spiller hverandre 
gode. Vi vet per i dag for lite om aktuelle utviklingsretninger til å utpeke et idealscenario. I stedet 
er det viktig å ta utgangspunkt i det vi vet og arbeide med å styrke og optimalisere de forholdene 
vi har anledning til å påvirke. For handlingsplanens del 3 kan vi snakke om prinsipper for den 
videre utviklingen som tar tak i nettopp dette.

Et første prinsipp for utviklingen av Nye Bryn, blir å bruke knutepunktet til å binde sammen 
de øvrige ingrediensene. Dette handler om å sikre det byintegrerte kollektivknutepunktet, samt 
sikre den flerfunksjonelt integrerte byen. Videre må det arbeides etter spesifikke prinsipper for de 
øvrige ingrediensene: 

BOLIGER
Det er viktig at det utvikles nok boliger på Bryn, slik at stedet ikke først og fremst framstår 
som et businessdistrikt hvor det tilfeldigvis også er noen boliger. Boligene må plasseres riktig 
i byveven, enten det handler om å dyrke nærheten til det grønne eller det urbane, samt svare til 
krav og forventninger ønskede målgrupper stiller. 

NÆRING
Det vil sannsynligvis ikke være en utfordring å få nok arbeidsplasser til Bryn, men et viktig 
prinsipp bør knyttes til hvem de riktige næringsaktørene er. Dette handler om å sørge for at det 
finnes næringsaktører evner gi noe til bylivet - dette kan være gjennom aktive fasader, aktivitet 
mellom husene eller aktører som evner sysselsette andre tilbud på Bryn og samarbeide med andre 
om forvaltning/bruk av fasiliteter.

OPPLEVELSER
Per i dag er ikke Bryn et sted som promoterer opplevelser, som i stor grad skyldes mangel på 
offentlige rom der opplevelser både kan synliggjøres og finne sted. Et viktig prinsipp bør derfor 
være å finne den rette kombinasjonen mellom riktige aktører og gode plasser

KOLLEKTIVKNUTEPUNKTET
Det unike kollektivtilbudet på Bryn representerer det viktigste fortrinnet for utvikling, men 
samtidig den største utfordringen. Dersom knutepunktet ender opp som det dominerende bildet 
av Bryn, risikerer alt annet å drukne i et hav av mobilitetslogistikk og praktisk infrastruktur. 
Det bør derfor være et prinsipp om at knutepunktet skal koordinere og fasilitere de andre 
funksjonsområdene, og smelte sammen med byen det inngår i.

FREMTIDSBILDER



Arbeidsplasser?

Kollektivknutepunktet!

Boliger?Opplevelser?
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