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 Om åpent møte og åpne kontordager 

 Bakgrunn og intensjon  

Bymiljøetaten har en rekke gateopprustningsprosjekter, sykkel og kollektivprosjekter under planlegging 

på Grünerløkka. For å kunne se prosjektene i sammenheng er det behov for en overordnet plan for 

gatebruk og byrom. Dette arbeidet skal gjennomføres som en konseptvalgutredning (KVU) og vil kunne 

danne grunnlaget for den videre utviklingen og offentlige investeringer i området. 

KVU’en skal ta for seg og vurdere samspillet mellom gatene i prosjektområdet på et overordnet nivå, 

hvordan alternative konsepter i de enkelte gatene forholder seg til hverandre, og hvordan dette påvirker 

trafikkbildet, gatebruken og bylivet. Det skal gjennomføres en åpen og bred medvirkningsprosess, hvor 

hensikten er å gjøre prosjektet tilgjengelig for innspill og synspunkter for et bredt utvalg av interessenter, 

berørte parter og andre. Som et første steg i medvirkningsprosessen inviterte Bymiljøetaten til 

interessentmøte på Popsenteret på Schous plass 11. januar 2016. Innspillene herfra er oppsummert i 

et behovsnotat, og har påvirket formuleringer av mål og krav til konseptene som skal utredes. Det er 

laget en egen rapport fra interessentmøtet. 

Formålet med det åpne møtet og påfølgende åpne kontordager var å informere om arbeidet så langt, 

samt få innspill til de foreslåtte konseptene/utviklingsretningene for Grünerløkka som skal utredes videre 

i KVU’en. Bymiljøetaten presenterte bakgrunnen for arbeidet og sammenhengen med de øvrige 

prosjektene og planene på Grünerløkka. Norconsult la fram resultatene for behovsanalysen og innspill 

som har kommet fram blant annet gjennom interessentmøtet 11. januar og møter med de offentlige 

aktørene. 

Det møtte ca. 80 personer på det åpne møtet. Både beboere, næringsdrivende, bydelspolitikere og 

andre interesserte var representert. Det var stor interesse for arbeidet så langt, og mange hadde 

innspill og forslag til den videre prosessen - både generelle innspill til utredningen og konkrete forslag 

til tiltak. 
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 Presentasjonene 

 Presentasjon v/ Bymiljøetaten 

Innledningsvis presenterte Bymiljøetaten v/ Odd Helge Løyning bakgrunnen for utredningen og 

hvordan KVU-prosessen og medvirkningsprosessen er lagt opp i utredningen.  

Konseptvalgutredningen skal utrede, samordne og prioritere: 

 Tilrettelegging for miljøvennlig transport  

 Sammenheng i transportnettet, konseptvalg, kompatibilitet og systemskifter 

 Funksjonalitet i gate- og byromstruktur, handel og opphold 

 Tilrettelegging for miljøvennlig varedistribusjon 

 Konsekvenser for offentlig gateparkering 

 Sammenfallende, overordnede vernehensyn 

 Gjennomføring av medvirkning, samhandling og formidling 

 Planer for økonomi, gjennomføring, rekkefølge og fremdrift 

 Samlede effekter og konsekvenser ved fremtidsbilde 
 
Utredningen skal resultere i en gate- og byromsplan for Grünerløkka hvor man definerer gatenes rolle 
i transportnettet, og byrommenes rolle som handels- og oppholdssteder. Med planen vil det være en 
tilhørende liste over tiltak i prioritert rekkefølge. Arbeidet vil kunne være beslutningsgrunnlag for den 
videre byutvikling og offentlige investeringer i området.  
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Avgrensning av området:       Planer og prosjekter på Grünerløkka: 

 

 Thorvald Meyers gate, forprosjekt og 
reguleringsplan, gjennomføring 2015/16 

 Markveien, gateopprustning mellom 
Søndre gate og Sofienberggata, 
oppstart bygging 2018 (?) 

 Markveien, midlertidige tiltak, 
mulighetsstudie av Bymiljøetaten –
gjennomføring 2016 (?) 

 Kraftfulle fremkommelighetstiltak i 
Thorvald Meyers gate og i Toftes gate -
gjennomføring 2016 

 Innkjøp av nye trikker og tilhørende 
oppgradering av infrastruktur, 
2019/2020 

 Plan for nytt, tettere og tryggere 
sykkelveinett i Oslo, gjelder flere gater 
på Grünerløkka. 

 Byrute 1, Ring 1,5 for sykkel mellom 
Frogner og Helsfyr, over Grünerløkka 

 Nedre Foss park, uteromprosjekt -et 
fremtidsrettet parkanlegg, byggeplan 
godkjent, entreprenør er i gang  

 Beboerparkering for bydel Grünerløkka, 
vedtatt 2015, gjennomføring 2018 (?) 

 KVU Oslo navet, nytt knutepunkt ved 
nedre del av Grünerløkka 

 Rehabilitering Akerselva nedre, VAV 

 Fartssoning Bydel Grünerløkka -2016 

 Schous plass, møteplass, oppgradering  
 

 Søndre gate 1, paviljong og 
uteservering.  

 Matmarked og servering inne i Schous-
kvartalet 

 Nordre gate 20-22 

 Thorvald Meyers gate 66 – 68 
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 Presentasjon v/ Norconsult 

Norconsult v/ Kristin Brunborg Økland og Anders Hartmann oppsummerte dagens situasjon, innspill 

fra behovsanalysen og hvordan dette er tatt videre inn mot utvikling av konsepter. 

Det er mye næringsvirksomhet, handel og servering i Thorvald Meyers gate og nedre del av 

Markveien med sidegater. I øvrige gater er det for det meste boliger.  

Viktige ferdselsårer både for gangtrafikk, sykkeltrafikk, kollektivtrafikk og biltrafikk er registrert, og det 

er gjennomført trafikktellinger i nedre del av Markveien og øvre del av Thorvald Meyers gate. 

Trafikktellingene er gjennomført i februar, og viser svært høye fotgjengertall (ca. 8500 fotgjengere/ 

døgn i Markveien og ca. 6400 fotgjengere/ døgn i Thorvald Meyers gate) og et betydelig antall 

syklende (henholdsvis 750 og 560) i begge snitt. Det kan forventes betydelig høyere tall for disse 

trafikantgruppene i sommerhalvåret.  

Registeringene av dagens situasjon og behovskartleggingen med innspill fra interessenter og aktører, 

har dannet grunnlaget for formulering av behov, mål og krav. 

 

De ulike konseptene som utvikles, skal analyseres opp mot behov, mål og krav. Konseptutviklingen 

har startet, og skal belyse mulighetsrommet. Innspill, ideer og enkeltelementer videreutvikles og settes 

sammen til helhetlige konsepter som analyseres og bearbeides fram til et anbefalt konsept. 

Det er foreslått å ta utgangspunkt i tre ulike utviklingsretninger for konseptene. Utviklingsretningene vil 

legge føringer for hvilke interesser en videre utvikling av gater og byrom skal ivareta, og vil 

konkretiseres i det videre arbeidet.  
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   Livsløpsbydelen      -       Reisemålet Grünerløkka    -    Miljø og grønn mobilitet 

 

  

 

Livsløpsbydelen ivaretar beboernes interesser på best mulig måte. Utforming av gater og plasser 

skal vektlegge at behovene for alle aldergrupper blir ivaretatt. Det er behov for å skape en god 

kombinasjon av stille og aktive byrom og gater der folk skal bo og trives, samt skape grunnlaget for et 

variert nærings-, handels- og servicetilbud. En balansert kombinasjon av ikke- kommersielle og 

kommersielle plasser er idealet. God tilgjengelighet til kollektivtransport innebærer at holdeplasser 

opprettholdes som i dag. 

Reisemålet Grünerløkka vil ha fokus på å skape attraktive gater og byrom som tiltrekker seg folk 

utenfra. Et variert handels-, kultur-, rekreasjons- og serveringstilbud er avgjørende. Høy prioritering av 

gående i form av gågater og brede fortau, samt et godt sykkeltilbud vektlegges. Gode arealer for både 

ikke-kommersiell (rekreasjon) og kommersiell virksomhet (uteservering) på fortau og plasser vil også 

være viktig. 

Miljø og grønn mobilitet vil handle om prioritering av bevegelse og transport i gaterommet, med rask 

og effektiv kollektivtransport og god sykkeltilrettelegging. Antall holdeplasser for trikken kan reduseres. 

Gode fotgjengerforbindelser og god overvannshåndtering vektlegges.  

En skjematisk fremstilling av utviklingsretningene med stikkord om innholdet er vist på de påfølgende 

sidene. 
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Intensjonen med utviklingsretningen er å skape et best mulig grunnlag for at Grünerløkka skal være et 

godt sted å bo, og et bra sted å vokse opp og bli gammel i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Skjematisk fremstilling av 
utviklingsretningen Livsløpsbydelen 

Figur 2: Skjematisk fremstilling av gatetverrsnitt 
for Livsløpsbydelen 
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Intensjonen med denne utviklingsretningen er å skape et best mulig grunnlag for ta Grünerløkka skal 

bli et attraktivt reisemål for hele Oslos befolkning og besøkende utenfra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Skjematisk fremstilling av 
utviklingsretningen Reisemål Grünerløkka 

Figur 4: Skjematisk fremstilling av gatetverrsnitt for 
Reisemål Grünerløkka 
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Intensjonen med utviklingsretningen er å legge grunnlaget for en bærekraftig mobilitet på Grünerløkka, 

samt ivareta den blå-grønne strukturen og lokalt klima på best mulig måte.  

Figur 5: Skjematisk fremstilling av 
utviklingsretningen Miljø og grønn mobilitet 

Figur 6: Skjematisk fremstilling av gatetverrsnitt 
Miljø og grønn mobilitet 
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 Innspill i møtet 

 

Etter presentasjonene fra Bymiljøetaten og Norconsult ble det åpnet for innspill og spørsmål. For å få 

en best mulig oversikt over alle innkomne innspill, er de delt inn i følgende tre kategorier: 

 Bymiljø – innspill og kommentarer til bruken av byrom og bygninger 

 Trafikk – innspill og kommentarer til trafikksituasjonen 

 Konseptene -  kommentarer til de presenterte utviklingsretningene 

I det følgende deltakernes innspill til arbeidet så langt og den videre utvikling av konseptene 

oppsummert. 

Bymiljø: 

 Det er viktig å utvikle små uterom/bakgårder, uformelle kommersielle og ikke-kommersielle 

møteplasser (a la Berlin). Vi ønsker ikke at Grünerløkka skal bli en «bomaskin», men ønsker 

oss flere små byrom som sprer støyen fra utelivet. 

 Nye områder for uteservering og skjenkebevilling etableres fortløpende. Det kan ikke være 

fest og moro i alle gater hvis Grünerløkka skal være et attraktivt bosted for alle aldersgrupper 

Skal Grünerløkka være en «underholdningsbydel»? 

 Steder som Egget er gode eksempler på kombinasjonen kommersielle og ikke-kommersielle 

møteplasser. Dette viser at man kan skape positiv aktivitet og trygghetsfølelse med fysisk 

opprusting. Flere steder som dette er bra for Grünerløkka. 

 Det er mange motstridende behov på Grünerløkka. Vi ønsker oss både kommersielle og ikke- 

kommersielle møtesteder. 

 Øvre del av Markveien må vurderes spesielt med tanke på støy og byliv. Markveiens øvre del 

er en boliggate og kan ikke sammenliknes med nedre del. 

 Bymiljøetaten oppfordres til å ta radikale valg i planen for å tiltrekke seg barnefamilier. 

Eksempler på dette er bilfritt område, gatetun, fjerning av parkering mm. 

 Bruk av bygningene bør reguleres. Næring i 1. etasje bør sikres der dette finnes i dag, og 

seksjonering i større næringsenheter må unngås. Det er viktig å ta vare på arbeidsplasser, 

småbutikker, kunstgallerier mm 

 Det ble stilt spørsmål om den lange planleggingstiden for et nytt idrettsanlegg for organisert 

idrett for barn og unge på Dælenenga. Allaktivitets-/ idrettshus etterlyses, da det er et stort 

behov for dette. 

 Det ble pekt på at det mangler lekeplasser på Grünerløkka i dag. 

 Basketbane på Kuba bør opprustes for å stimulere til allsidig aktivitet. Det er viktig å ha et 

idrettstilbud som ikke er organisert, og anlegget på Kuba er et godt eksempel på dette. 

 Det må være nok av lavterskeltilbud /gratis tilbud til ungdom som bor på Grünerløkka. 

 Avfall i Birkelunden er et stort problem. Ny avfallshåndtering for området må vurderes. 

 Man bør se utover områdegrensen, og se på løsninger som kan få «Grünerløkka-effekten» til 

å smitte over på naboområder. For eksempel bør man se på muligheten for å strekke 

strøksgatene over i tilgrensende områder. 

 Klimatilpasning ut over det som omhandler overvann bør utredes, f.eks. «urban heat desert». 

Grünerløkka må ses på som en viktig brikke i det store bildet. 
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Trafikk: 

 

 Trafikksikkerheten må bedres generelt sett. Hva blir konsekvensene for Toftes gate hvis 

biltrafikken dreneres hit? Toftes gate er en skolegate, og fartsnivå og kryssing for skolebarn 

må vurderes spesielt slik at dette blir trygt.  

 Det bør gjøres trafikkanalyser for å få fram hvordan biltrafikken påvirkes av tiltakene. 

 Skoleveier er ikke trafikksikre på grunn av parkerte biler inn til fotgjengerfelt, høy fart mm. 

 Tilgjengelighet til kollektivtrafikk er viktig da ikke alle kan gå eller sykle. Man må tenke livsløp i 

denne sammenheng. Det er viktig at alle kan komme av og på trikken, og at det ikke blir for 

lang avstand mellom holdeplasser. 

 Det er ikke kritisk med parkering på Grünerløkka i dag. Beboerparkering er en god løsning for 

beboere. 

 Det er mulig å leie parkering i kjellere. Det henger lapper om dette i butikkene. 

 Planen vil inneholde målkonflikter som må håndteres. Trikken kan for eksempel ikke både ha 

flere og færre holdeplasser. Interessekonflikter må veies opp mot hverandre i konseptene. 

 Tett samarbeid med Ruter er viktig i prosessen. Det vises til punktet over. 

 Hva har skjedd med tiltakene i Thorvald Meyers gate? Trodde parkeringen skulle erstattes 

med arealer til uteservering mm slik som Thereses gate. 

 

Konseptene: 

 Utviklingsretningene må kunne la seg kombinere i de endelige konseptene. Det er bra å 

rendyrke konseptene i utgangspunktet for å få fram ytterpunktene. 

 Det savnes konsepter som sier noe om arbeidsplasser på Grünerløkka. Kjennetegn på dette 

vil være små butikker, små næringer, kunstgallerier mm. Hvilke virksomheter og type folk som 

jobber der vil ha betydning. Endring av butikklokale til bolig bør forbys, og man bør ikke tillate 

sammenslåing av næringslokaler til større enheter. 
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 Innspill på «skrivevegg» 

Plansjer som presenterte utviklingsretningene som konseptene skal bygge opp om, var hengt opp 

bakerst i salen. Folk ble oppfordret til å gi skriftlige innspill, og disse kunne gis på en «skrivevegg» 

eller ved å peke på steder som har kvaliteter i dag eller som trenger tiltak/ opprustning.  

Figuren under viser steder som etter de frammøttes mening trenger opprustning, og steder som har 

kvaliteter i dag. 

 

Figur 7 Punkter der det finnes kvaliteter eller utfordringer som krever tiltak. Gule, nummererte punkter er 
kommentert på «skriveveggen» på s 20 og 21. 
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Figur 8 Kart over planområdet 
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I det følgende er innspillene fra skriveveggen gjengitt: 

Byrom/livsfaser: 

 Paulus plass (gul prikk 1, se figur 7): Veldig positivt med «stillesone» - mye brukt av 

småbarnsfamilier, bursdager i sommerhalvåret, lesing. Ikke så travelt som Birkelunden. Mye 

ekko i rommet, så uheldig med kveldsaktivitet. 

 Vennskapsparken (gul prikk 2, se figur 7): Plassen som passeres av 100 vis av unge og 

voksne hver dag preges av forfall, tagging og manglende søppeltømming 

 Oppholdssteder, tilbud osv. som ikke koster penger. Steder å henge for alle også de som ikke 

har råd. 

 Tilbud til ungdommene. 

 Åpne gratis byrom der alle kan oppholde seg. En sone til lek behøver ikke være en lekeplass. 

 Rust opp bakgårdene?! Det er det som gjør det mulig å være barn på Løkka. 

 Plass a la Egget på toppen av Markveien 

 Ønsker flere gatetun med gode oppholdskvaliteter, leking og grønt. 

 Gatetun fremmer god bruk av 1. etasje «Lommer»  

 Små attraktive torg 

 Flere trær, mere planter. Mindre betong rundt parkene. 

 Bevar trærne 

 Etterlyser benker og sitteplasser i parker der man sitter i sola før gresset blir tørt og bra nok 

 Forby engangsgriller! 

 Det er plass for barn å leke – man må bare gå utenfor «shopping og underholdnings 

avdelingen» 

 Husk at barnefamilier nå blir boende på Løkka. Skolene vokser i paralleller og er sprengt. Må 

være oppvekstmiljø, også for ungdommer. 

 

Næringsliv/regulering: 

 Vil ha småbutikker, ikke kjeder  

 Kombiner med forslag til regulering av næringer, kontrollert leie osv. sosial bolig 

 Ikke overregulere alt. Legge til rette for en mer dynamisk arealdisponering som kan endre 

«spontant» over tid  

 Nei til microleiligheter – nei til arkitektur som bryter med byggeskikken på Løkka 

 Ikke mere omregulering fra butikk til bolig, fra butikk til servering 

 Nei til omregulering av 1. etasjer 

 Vil ha en forvaltningsplan som tar for seg og beskytter Løkkas sjel: små butikker, arkitektur, 

håndverk. 

Idrett/lek: 

 Ta vare på basketbane ++ på Kuba ved Siloen  

 Idrettsanlegg i den nye parken: volleyball, basket, turnstenger 

 «Tuftepark» 

 Ja til volleyballbane i Grünerløkkaområdet 

Kultur: 

 Flere kunstutstillinger, gallerier, kulturelt tilbud 

 Hvordan beholde kunstnere i bydelen? 

Renovasjon: 

 Flere søppelkasser 

 Grav ned søppelkasser som andre storbyer 

 Har dere vurdert søppelsystem i rør under bakken? (ref. Bergen) 
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 Figur 9 "Skriveveggen" - alle innspillene er gjengitt i teksten over  
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Trafikk: 

 Bildeling er et meget godt konsept. Sats på det! Prøv å få til en løsning der det kan få større 

innpass i hverdagen. 

 Mer plass til gående! 

 Bedre plass til sykkel og gående på bekostning av bilparkering 

 Sykkelveier atskilt fra trikkespor 

 Flere bysykler 

 Var med på medvirkningsmøte med «sykkel i Oslo» Håper dere samarbeider med de ved 

utforming av gater. De har gjort gode undersøkelser  

 T-banestasjon ved Nybrua – JA!! 

 T-banestasjon viktig for alle som bruker kollektivtransport 

 T-bane for å forsterke det kollektive tilbudet 

 Trikken og trygghet.  

 Har butikkene regler for reklame på fortau? – Presser folk ut i veien når det folk vil passere 

 Tiltak for trikker – støy i gatene 

 Flytte 30-busstraséen til Trondheimsveien 

Parkering: 

 Reduser gateparkering radikalt 

 Jeg ønsker meg et mer radikalt konsept, f.eks. «bilfritt» løkka 

 Husk at mennesker er tilpasningsdyktige. Selv om det først blir oppstandelse, innser man 

ofte at en endring var bedre (jf. røykeloven) 

 Færre parkeringsplasser 

 Parkeringsplasser - alternativer for beboere 

 Trenger parkering for beboere! 

 Beboerkort (P) 

 Våge å begrense parkering 

 Om bilfritt løkka – hva med taxi til uteliv og underholdning? 

 Bilfri øvre Markveien 

 Trær i gatene – ikke bilparkering 

 Tenke på skolevei Grünerløkka skole (Toftes gate) 

 Begrens hastighet på all biltrafikk 
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 Skriftlige innspill i forkant av åpent møte 

I forkant av åpent møte er det mottatt 3 innspill på mail. Innspillene var fra «Leve Løkka», Parkteatret 

og Popsenteret og ble oversendt Bymiljøetaten på eget initiativ, da de ikke hadde anledning til å delta 

på møtet. 

«Leve Løkka»: 

«Leve Løkka» er opptatt av hvilken retning Grünerløkka skal ta; om det skal være en sentrumsbydel 

med fokus på konsum eller en bydel med egenart, mangfold og godt bomiljø for alle – eller en 

blanding av begge deler. De ønsker at bydelen skal være et godt sted å bo og leve, med et mangfold 

både i befolkning og næringsliv. Fem forhold å ta tak i for å oppnå dette: 

1. Høye utleiepriser på næringseiendom fordriver uavhengige næringsdrivende fra bydelen: 

Store kjeder med stordriftsfordeler inntar bydelen, noe som bidrar til at bydelen mister sitt 

særpreg og mangfold hva gjelder tilbud. Husleie på næringseiendom styres for mye av 

økonomiske krefter og for liten grad av beboeres behov og bydelens egenart. 

 

2. Omregulering av næringseiendom til bolig bidrar til enfoldiggjøring av tilbudet: En slik 

omregulering bidrar til mindre folkeliv i gatene, som f.eks. øvre del av Markveien, mens det blir 

et stort press på «hovedgatene». På noen få kvartaler har omtrent 20 lokaler blitt omregulert til 

bolig de siste årene og 3-4 er for tiden i prosess for omregulering. Små unike konsepter har 

ikke lenger mulighet for å finne seg et næringslokale på Løkka. En rekke næringslokaler 

gjøres også om fra næring til servering. Dette fører til lite åpne fasader og aktivitet på gateplan 

i sidegatene. Hovedgatene får en overetablering av serveringssteder og kjedebutikker. Ønsker 

at bydelen ikke tillater flere omreguleringer av næringslokaler, at flere lokaler slås sammen 

eller indre kjerne endres. Bydelen må se på helheten i området og hvilke konsekvenser 

omreguleringer får både for gjenværende forretningsdrivende og bomiljøet. 

 

3. Privatisering av det offentlige rom: Bydelen fortettes, noe som i seg selv bidrar til at beboerne 

får mindre offentlig areal per person. I tillegg har det vært en tiltagende privatisering av det 

offentlige rommet de siste årene. Kommersielle aktiviteter i parker, friarealer som brukes til 

barnehage (Sofienbergparken) og utvidelse av uteservering er eksempler på dette. Oslo 

bystyre må være bevisste på presset på bydelens friarealer og sørge for at det fortsatt er rom 

for ikke-kommersielle aktiviteter for bydelens beboere i de få fellesarealene som er igjen. 

Schous plass kunne blitt et mer aktivt og attraktivt byrom for både unge og gamle. Det er viktig 

at Grünerløkka også har et tilbud til en ikke-pengesterk befolkning og at det finnes 

møteplasser hvor ikke alkohol er en viktig del av tilbudet. 

 

4. Forsøpling: Økning i antall serveringssteder, flere besøkende utenfra og privatisering av det 
offentlige rom bidrar i høy grad av forsøpling i bydelen. Det etterlyses større kapasitet på 
søppelhåndteringen spesielt i sommermånedene, som f.eks. nedgravde søppelcontainere i 
Birkelunden, Olav Ryes plass og Sofienbergparken. Parkene må ryddes hele året. Bydelens 
serveringssteder må bidra i arbeidet med renovasjon generelt i bydelen. 
 

5. Bevaring av kulturminner – en viktig faktor for helheten: Birkelunden Kulturminnemiljø ble 
fredet i 2006. I kommuneplanen 2015 uttaler Riksantikvaren «Oslo bærer en viktig del av 
nasjonens historie, og Grünerløkka er et av de områdene hvor kravene til reguleringsplikt er 
skjerpet for å ivareta kulturminner». Til tross for fokuset på det unike mangfoldet på 
Grünerløkka, som ikke bare handler om de arkitektoniske kvalitetene, men nettopp småskala-
næringer, håndverksbedrifter og enkeltstående næringer, opplever man at Grünerløkkas sjel 
selges ut bit for bit. Det savnes en helhetlig visjon for området, hvor nettopp dette særpreget 
rendyrkes, ivaretas og videreutvikles med omtanke. Fredningsstatusen gir ikke et tilstrekkelig 
vern mot en uheldig utvikling av dette mangfoldet. 
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Parkteateret: 

1. Tilbakeføre Grünerløkka som attraktivt reisemål for byens borgere: Savner den tiden da Løkka 
var et sted folk gikk ut. I større og større grad er Torggata blitt den nye kulturstripa og dette 
bør endres. Det bør tilrettelegges for at flere kvalitetssteder kan åpne på Grünerløkka i stedet 
for kafékjeder. 
 

2. Bedre søppelhåndtering: Mange bygårder innehar både beboere, næringsliv, restauranter, 
barer og konsertscener i sine lokaler, noe som krever en bedre løsning for søppelhåndtering. 
Bør satse på nedgravde løsninger på f.eks. Olaf Ryes plass og Birkelunden som bydelen og 
næringsaktører kan benytte. 
 

3. Grüners gate som grønn gate: Reguleringen til en grønn gate gjenspeiles ikke i dag. Foreslår 
at gata stenges for trafikk med unntak av varelevering til utesteder. 
 

4. Belysning på Olaf Ryes plass: Spesielt et problem på vinterstid. Opplysning av parken f.eks.   
julebelysning. 
 

5. Baregalleriet/Grünerhagen: Mener festekontrakten med Oslo kommune må kjøpes ut slik at 
leiekontrakten igjen kan legges ut på anbud. 

 

Popsenteret: 

Schous kulturbryggeri er en viktig miljøskaper i nærområdet med et spennende tilbud av 

arrangementer, konserter, museum, øvingshotell og kulturskole – blant mer. Popsenteret 

representerer et tilbud til byens befolkning og til Grünerløkka spesielt. Veldig mange finner veien hit i 

løpet av året, men det er et stort potensial for de som «bare dropper innom». Per i dag finnes det 

ingen skilting i nærområdet. Huset fremstår mer som en lukket borg enn som et fantastisk byrom som 

ønsker velkommen. Har et stort behov for: 

1. Skilt til eiendommen fra de offentlige rommene – bl.a. Schous plass, fra Trondheimsveien ved 

rundkjøringen og fra Nybrua (kulturskilt/henvisning) 

2. Fotgjengerovergang der folk går – dvs. foran buegangen fra Schous plass 
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 Prosessen videre 

Bydelskomiteen oppfordret publikum å melde inn saker, samt følge med og engasjere seg i saker som 

behandles der.  

Informasjon fra Bymiljøetaten videre: kommunikasjonsansvarlig Line Holand (BYM) oppfordret alle til å 

skrive på e-postadresser på en liste som ble sendt rundt for å få informasjon direkte.  

Ellers er kanalen for informasjon facebooksiden «Byutvikling på Grünerløkka». Denne vil ha 

løpende oppdatering. 
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 Åpne kontordager 19. – 20. april 

Invitasjonen til åpne kontordager ble annonsert sammen med invitasjon til åpent møte. Dette er første 

gang Bymiljøetaten prøver ut konseptet med åpne kontordager. 

I løpet av de to dagene var kom en representant fra Oslo Elveforum innom for å informere om hva 

som er viktig å legge vekt på av bekkeåpninger, tilgjengelighetet til Akerselva mm. De har tidligere 

levert skriftlig innspill om dette, men det var nyttig å få direkte informasjon.  

I ettertid ser vi at oppslutningen om de åpne kontordagene ikke ble slik vi hadde håpet på. Det ser ut 

som terskelen for å droppe innom de åpne kontordagene ble for høy. Det er mulig at lokaliseringen i 4. 

etasje i Popsenteret ikke var ideelt med tanke på å få folk til å droppe innom. Opplegget vil bli evaluert 

i etterkant, men vi ser allerede nå at vi må sikre en økt tilgjengelighet og økt interesse gjennom å gi 

god informasjon om tilbudet ved eventuelt senere arrangering av åpne kontordager. 
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 Vedlegg til referatet 

 

 Presentasjon fra Bymiljøetaten om KVU- og medvirkningsprosessen, samt pågående planer 

og prosjekter på Grünerløkka 

 Presentasjon fra Norconsult om behovsanalysen og utviklingsretninger som utgangspunkt for 

konseptene 


