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Områdeutvikling for 200 nye boliger
Spireaveien 6, Løkkehagen, er en del av den store 
områdeutviklingen på Økern med transformasjon 
fra industri til boliger. 4 bygg omkranser et grønt 
parkrom, utformet med tanke på å være en del av 
områdets fremtidsbilde, hvor rekkehus og eneboliger 
på den ene siden møter store, sammenhengende 
bygningsvolumer på de planlagte boligprosjektene 
langs Økern Torgvei. Bygningenes høyde og form 
formidler dette møtet og skaper siktlinjer diagonalt 
gjennom bebyggelsen. I øst ligger prosjektet til 
et friområde som strekker seg fra Bjerke til Løren, 
hvor man ser for seg en mulig fremtidig åpning av 
Refstadbekken, uterommets sydlige del knyttes 
sammen med dette.  Alle byggene er trappet med en 
etasje, og varierer fra 4 til 7 etasjer, hvor det laveste 

bygget ligger mot rekkehusbebyggelsen i vest.
Fasadene utformes hovedsakelig i mørk tegl, 
felter med balkonger har en gyllen panelkledning. 
Balkonger har rekkverk av glass med spilefelter, 
som binder balkongene sammen visuelt og skaper 
bevegelse i fasadeuttrykket. Alle leiligheter har 
balkong eller terrasse. De fleste av leilighetene 
er gjennomgående, kontakt med gårdsrommet 
er vektlagt, blant annet gjennom plassering og 
utforming av inngangspartier, og hyggelige små 
ekstrabalkonger fra soverom og kjøkken.
Leilighetene varierer fra 2-roms på 41 m² til 5-roms 
på 130 m². Prosjektet innbefatter også en gruppe 
leiligheter for beboere med funksjonsnedsettelse.
Under byggene ligger et underjordisk 
parkeringsanlegg med boder.


