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PBE 201600741 – Prinsipplan for Den grønne ringen
Den grønne ringen er et element i byutvikling som Groruddalen Miljøforum (GM) arbeider for ved
sikring av gode grøntarealer og gjerne bekker – vannspeil til fellesbruk for beboere.
Ringen skal ved gode tur- sykkelmuligheter og ved aktivitetspunkter binde sammen de forskjellige
deler av Hovinbyen, og omkringliggende områder. Den vil være viktig å bryte ned de klare
barrierer (spesielt veier – jernbane) som finnes og som splitter opp området.. Den grønne ringen vil
ikke være et selvstendig element, men føye seg inn i det nettverk av grønne områder, turveier mm
som er så viktige for beboeres trivsel.
GM er positiv til at «Den grønne ringen» opparbeides som et vesentlig element i utviklingen av
Hovinbyen. Informasjonsmøtet som ble avholdt 23.10.2018 ga god innsikt i både behov for, og
problemer med, å opprette en slik ring i et konglomerat av grunneiere, antagelig med klart
forskjellige ønsker for tomteutnyttelse.
Orienteringsmøtet belyste også problemet med at denne type infrastruktur må være på plass
reguleringsmessig før de enkelte tomter detaljplanlegges av utbyggere. Beboere i Klosterhagen
o.a. var overasket over at Ringen skulle gå rett utenfor deres «dør». Det er derfor viktig at
kommunen nå gjennomgår i detalj hvor den grønne ringen faktisk kan – og bør – gå slik at dette er
kjent for utbyggere før detaljplanlegginger startes. I nedre del, rundt Østre Aker kirke, må det rike
dyre- og planteliv, og kirkegårdsgrunnen, bli ivaretatt.
Det er viktig at det arbeides videre med planene. Både for å finne de beste traseer, finne de gode
aktivitetspunkter, og for å inkludere bekker – vannspeil i arbeidet slik at det er kjent for både boligog næringsutviklere i Hovinbyen.
Vi ser fram til videre samarbeid om utviklingen av Den grønne ringen.
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