KONSEPTVALGUTREDNING
GRÜNERLØKKA
MEDVIRKNING
HANDLINGSPLAN
MOT STØY
2013-2018
Februar - 2017

OPPDRAGSGIVER
Bymiljøetaten

OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON
Odd Helge Løyning
RÅDGIVER
Norconsult AS, Vestfjordgaten 4,
NO-1338 Sandvika
OPPDRAGSLEDER
Kristin Brunborg Økland

FAGANSVARLIG
Marit Synnes Lindseth (Medvirkning)

VEDLEGG
Deltakerliste workshop Byliv på Løkka
Deltakerliste oppstartseminar Thorvald Meyers gate
Deltakerliste interessentmøte KVU Grünerløkka
Deltakerliste Løkka-regnskapet

Innhold
1.

Innledning								s. 9

2.

Medvirkningsprosesser på Grünerløkka			s. 11

3.

Medvirkningsprosesser KVU for Grünerløkka		

4.

Avsluttende informasjon om KVUen		

5.

Vedlegg: Deltakerliste						s. 45

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2

Byliv på Løkka
Midlertidige tiltak i Markveien
Reguleringsplan Thorvald Meyers gate
Løkka-regnskapet - spørreundersøkelse

s. 23

Interessentmøte11. januar 2016
Behovsnotater fra interessenter
Aktører
Åpent møte 18. april 2016
Åpne kontordager 19. - 20. april 2016
Trafikkagenten - barnas egen registrering av skolevei/nærområde

		s. 41

Åpent informasjonsmøte 30. januar 2017
Åpne kontordager 31. januar og 1. februar 2017

SAMMENDRAG
Rapporten gir en oppsummering av alt
medvirkningsarbeidet i forbindelse med
«Konseptvalgutredning for gatebruk
og byrom på Grünerløkka», og andre
medvirkningsprosesser knyttet til planer
og prosjekter på Grünerløkka som har hatt
betydning for KVU-arbeidet.
Formålet med de ulike
medvirkningsprosessene som er gjennomført
har vært å sikre at lokale interessenter blir
tilstrekkelig involvert i planene for fremtidig
permanent utforming av gater og byrom på
Grünerløkka. Bymiljøetaten har ønsket å legge
til rette for at beboere, næringsdrivende, ulike
aktører og interessegrupper kan formidle
sine behov og interesser i størst mulig grad.
Innspillene, som er gitt i workshops, åpne
møter og kontordager, spørreundersøkelser,
samt i møter med aktører og næringsliv,
har vært nyttige og viktige for det faglige
arbeidet med å utvikle planene på
Grünerløkka.

•
•

Midlertidig tiltak Markveien
Spørreundersøkelse blant næringsdrivende
langs nedre del av Markveien (2016).
Reguleringsplan for Thorvald Meyers gate
Oppstartsseminar 28. oktober 2015.
Løkka-regnskapet
Spørreundersøkelse knyttet til utarbeidelse av
et felles kunnskapsgrunnlag for Grünerløkka.
KVU for gater og byrom på Grünerløkka
• Interessentmøte 11. januar 2016.

•
•
•

Møter i ekstern referansegruppe
med deltakere fra ulike aktører.
Behovsnotat fra interessenter og aktører.
Åpent møte 18. april 2016.

Trafikkagenten: Barnas egne registreringer
av skolevei/nærområde (april 2016).

DET VIKTIGSTE BUDSKAPET FRA
MEDVIRKNINGSPROSESSENE ER:

•
•
•
•
•

FØLGENDE MEDVIRKNINGSPROSESSER ER
OMTALT I RAPPORTEN:
Byliv på løkka - Workshop 24. juni 2015.

Åpne kontordager 19. – 20. april 2016.

•
•
•
•
•
•
•

Grünerløkka skal ha et mangfold i
boliger, handel, servering og næringsliv
som bygger opp om et vitalt byliv.
Ønsket om mangfoldet gjelder tilbudet
til beboere og besøkende, men også et
mangfold i aldersgrupper. Man skal kunne
bo og leve godt på Grünerløkka hele livet.
Det er viktig å ta vare på næringslivet
i området, og spesielt verne om
det spesielle og nisjepregede.
Det er viktig å kunne skilte med
et bredt spekter av kulturtilbud
både på dag- og kveldstid.
Løkka skal oppleves som trygg og
attraktiv, med et velfungerende
transportsystem som spesielt
ivaretar hensynet til gående,
syklister og kollektivtrafikk.
Biltrafikken ønskes redusert
gjennom området.
Trafikksikkerheten, spesielt for
skolebarn, må forbedres.
Fremkommeligheten for kollektivtrafikken
må prioriteres og ivaretas.
Holdeplassmønsteret må avklares.
Det må finnes gode og tilpassede
løsninger for parkering (beboere
og besøkende) og varelevering.
Grünerløkka skal fremstå som en
grønn bydel med gode forbindelser
mellom parker, byrom og Akerselva.
Forbindelsene mot Torggata, Storgata og
Maridalsveien/Møllergata bør styrkes.
Det er behov for flere lekeplasser og
områder til ikke-organisert idretts- og
aktivitetstilbud for barn og unge.

•
•
•
•

Det er behov for en god blanding av
kommersielle og ikke-kommersielle
oppholdsarealer. Potensialet i
ubrukte restarealer bør utnyttes.
Vedlikehold og søppelhåndtering
må styrkes slik at områdene ser
rene og innbydende ut.
Oppholdsarealer må være godt belyst.
Hensynet til universell utforming
av utearealer og tilgjengelighet til
bygninger må ivaretas på en bedre
måte, og bør samordnes mer med
tanke på estetikk og utforming.

1.

Innledning

Rapporten gir en oppsummering av alt
medvirkningsarbeidet som har vært i
forbindelse med Konseptvalgutredning (KVU)
for gatebruk og byrom på Grünerløkka, og
andre medvirkningsprosesser knyttet til
planer og prosjekter på Grünerløkka som har
hatt betydning for KVU-arbeidet.
Formålet med de ulike
medvirkningsprosessene som ble gjennomført
var å sikre at lokale interessenter ble
tilstrekkelig involvert i planene for fremtidig,
permanent utforming av gater og byrom på
Grünerløkka. Bymiljøetaten har ønsket å legge
til rette for at beboere, næringsdrivende, ulike
aktører og interessegrupper kan formidle
sine behov og interesser i størst mulig grad.
Innspillene, som er gitt i workshops, åpne
møter og kontordager, spørreundersøkelser,
samt i møter med aktører og næringsliv,
har vært nyttige og viktige for det faglige
arbeidet med å utvikle planene på
Grünerløkka.
Grünerløkka er en spesiell og historisk
viktig bydel i Oslo. Bydelen har blitt et
populært og attraktivt boligområde i Oslo
med sin sentrale beliggenhet og mangfold i
befolkning, nærings- og kulturvirksomheter.
Økt attraktivitet har medført økte leie- og
eiendomspriser, noe som har medført at
området er i transformasjon. Mange kjenner
en bekymring for at området er i ferd til
å miste noe av sin historiske identitet og
kvalitet. Gatebruken og utformingen av de
ulike byrommene vil kunne bygge opp om en
ønsket eller uønsket utvikling. Som forventet
har det vært et stort lokalt engasjement
knyttet til de pågående planer og prosesser
for gatebruk og byrom på Grünerløkka.

FØLGENDE MEDVIRKNINGSPROSESSER ER
OMTALT I RAPPORTEN:
Byliv på løkka - Workshop 24. juni 2015.
Midlertidig tiltak Markveien
Spørreundersøkelse blant næringsdrivende
langs nedre del av Markveien (2016).
Reguleringsplan for Thorvald Meyers gate
Oppstartsseminar 28. oktober 2015.
Løkka-regnskapet
Spørreundersøkelse knyttet til utarbeidelse av
et felles kunnskapsgrunnlag for Grünerløkka.
Løkka-regnskapet er utarbeidet i samarbeid
mellom gårdeiere, næringsliv og kommunen.
KVU for gater og byrom på Grünerløkka
• Interessentmøte 11. januar 2016.

•
•
•
•
•

Møter i eksterne referansegruppe
med deltakere fra ulike aktører.
Behovsnotat fra interessenter og aktører.
Åpent møte 18. april 2016.
Åpne kontordager 19. – 20. april 2016.
Trafikkagenten: Barnas egne registreringer
av skolevei/nærområde (april 2016).
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2.

Medvirkningsprosesser
på Grünerløkka

Det er gjennomført flere medvirkningsprosesser
knyttet til planer og prosjekter som har hatt
betydning for konseptvalgutredningen på
Grünerløkka. Innspill til Kraftfulle
Fremkommelighetstiltak, midlertidige tiltak i
Markveien, reguleringsplanarbeidet i Thorvald
Meyers gate og Løkka-regnskapet er innhentet
gjennom workshops og spørreundersøkelser.

2.1 Byliv på Løkka								s. 12
2.2 Midlertidige tiltak i Markveien					

s. 14

2.3 Reguleringsplan Thorvald Meyers gate			

s. 17

2.4 Løkka-regnskapet - spørreundersøkelse			

s. 20
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2.1 BYLIV PÅ LØKKA
WORKSHOP OM HELHETLIG UTVIKLING AV GRÜNERLØKKA
24. juni 2015 ble det invitert til en workshop
på Parkteateret i regi av Bymiljøetaten,
Ruter og Oslo Handelstands Forening.
Workshopen ble gjennomført i forbindelse
med Kraftfulle fremkommelighetstiltak
(KFT), som er et samarbeidsprosjekt
mellom Bymiljøetaten og Ruter.

DELTAKERE
Workshopen ble gjennomført med 35
deltakere, blant dem gårdeiere, butikkeiere,
foreninger, politikere og en rekke kommunale
etater. En nærmere deltakerliste er vist som
vedlegg til rapporten.

FORMÅL - INTENSJON

ARBEIDSMETODE

Formålet med workshopen var å få innspill
til en helhetlig utvikling av Grünerløkka, og
konkret for kvartalet ved Olaf Ryes plass
i Thorvald Meyers gate, hvor det skulle
gjennomføres et fremkommelighetstiltak
for trikken som medførte at 10 parkeringsplasser ble fjernet. Målsettingen var at man
i fellesskap skulle finne gode løsninger for
midlertidig bruk av de frigjorte gatearealene
fra dagens parkering.

Workshopen ble åpnet av byrådssekretær
Camilla Strandskog (H). Hun var tydelig
på at Byrådet ønsker å gjennomføre
fremkommelighetstiltak for buss og trikk,
samtidig som det bidrar til godt bymiljø og
lokal verdiskapning. I løpet av to timer jobbet
møtedeltakerne med en rekke faktorer og
rammebetingelser som påvirker utviklingen på
Grünerløkka på kort og lang sikt.
Innledningsvis ble det holdt fem korte innlegg
for å skape en bredere, felles kunnskapsplattform som bakgrunn for workshopen:
• Ruter: Prosjektet Kraftfulle
fremkommelighetstiltak.

•
•

Oslo Handelstandsforening.

•
•

Sykkelprosjektet.

People Street – Prosjekt mer i Oslo
sentrum.
Byromsavdelingen i Bymiljøetaten.

Forsamlingen ble delt inn i mindre grupper
hvor det ble arbeidet videre med
utgangspunkt i fem ulike perspektiver
basert på innleggene for hva som skal
vektlegges i arbeidet med videre utvikling
av Grünerløkka. Fokuset på hvert enkelt
perspektiv skapte en god progresjon i
gruppearbeidet, samtidig som det ble
gitt anledning til å dele ny innsikt og
ideer på tvers av gruppene. Gruppene så
nærmere på nye og kjente faktorer som
vil kunne påvirke valgene fremover.
Figur 1: Formål Byliv på Løkka.
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Deretter utforsket gruppene ulike alternativer
på et overordnet nivå, før fokuset konkret
ble rettet mot utviklingen av Olaf Ryes plass
i Thorvald Meyer gate. Gruppene ble til
slutt utfordret til å nevne de tre viktigste
elementene de mente var en forutsetning for
å skape et levende byliv, samt hva de frigjorte
arealene ved for eksempel fjerning av
parkeringsplasser bør brukes til for å
bidra til økt byliv på kort og lang sikt.
RESULTAT

•

•

Utviklingen av bydel Grünerløkka må ses
i sammenheng med de langsiktige og
helhetlige perspektivene på utviklingen
av hele Oslo fremfor å kjøre mindre
prosesser knyttet til punkttiltak.
Det ble fra flere hold uttrykt ønske
og vilje til å «spille hverandre gode» i
forhold til utviklingen av Grünerløkka.
Dette starter med dialog, men krever
at initiativene følges opp over tid og
materialiserer seg i konkret handling.

Samtlige grupper var opptatt av at
Grünerløkka skal ha et mangfold i handel,
servering og næringsliv. Samtidig skal Løkka
oppleves som trygg og attraktiv med et
velfungerende transportsystem. Fortauene
og gågatene bør utvides for å ivareta
fotgjengeres behov. Økt fortaubredde gir
større mulighet for å flytte handelen
«ut på gata». Det må legges godt til rette
for varelevering, gjerne tidsbegrenset
i gågater. Parkering ønskes primært i
sidegater. Grøntstrukturen må forsterkes
med god belysning, benker og trær/
grønt. Det ble også pekt på at
involvering og dialog med alle som blir
berørt er viktig i videre prosesser. Tiltakene
bør være tilpasset ulike sesonger.
Overordnede behov og ønsker:
• Det er en vilje til å gjennomføre en
rekke pilotprosjekter for midlertidig
bruk av det frigjorte parkeringsarealet.

•
•

Pilotprosjektene må ha en høy
kvalitet som gjør det mulig å evaluere
effekten på en ordentlig måte.
Det bør utvikles en helhetlig plan for en
langsiktig utvikling av Grünerløkka. Man
ønsker svar på hvordan kommunen ser
for seg bydelen i et 20 års perspektiv.

Figur 2: Samlet inntrykk av forslagene.
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2.2 MIDLERTIDIGE TILTAK I MARKVEIEN
MED GRUNNLAG I UKLAR AREALFORDELING I GATA
Det er gjennomført en spørreundersøkelse
blant næringsdrivende langs nedre del av
Markveien. Undersøkelsen ble gjort i perioden
11. februar - 21. februar 2016.
FORMÅL - INTENSJON
Formålet med spørreundersøkelsen var å
innhente næringsdrivendes syn på
Bymiljøetatens forslag til midlertidige tiltak
i Markveien.
Bakgrunnen for initiativet med å gjennomføre
et midlertidig tiltak i Markveien, var en
situasjon som mange oppfattet som
uheldig. Uklare arealfordeling mellom
fotgjengere, syklister, handelsareal og
parkerte biler bød på utforinger for alle
trafikantgrupper. Ulempene har vokst i takt
med økt befolkningsvekst og Grünerløkkas
økende popularitet som reisemål.
Kommunen ønsker generelt å legge til
rette for at butikker og næringsliv kan leie
gategrunn i bygater, noe som har vært
vanskelig i Markveien på grunn av smale
fortau og mange fotgjengere. Utbedring
av Markveien har vært under planlegging
i ca. 20 år, men av ulike grunner har
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man ikke klart å enes om en løsning.
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ba
derfor Bymiljøetaten om å jobbe med en
omregulering av Markveien, og etaten er
i gang med dette reguleringsarbeidet.
En eventuell endelig ombygging av gata
kan tidligst starte i 2018. Med bakgrunn i
situasjonen og forventinger om en snarlig
bedring, foreslo Bymiljøetaten at det skulle
gjennomføres midlertidige tiltak i Markveien
for å kunne teste ut en mulig fremtidig
løsning. Det ble anbefalt en gang- og
sykkelprioritert gate der dagens kantsteinlinjer ble liggende og parkering utgikk til
fordel for handel, fotgjengere og syklister.
DELTAKERE I SPØRREUNDERSØKELSEN
Alle, i alt 63 næringsdrivende langs Markveien
mellom Sofienberggata og Søndre gate ble
invitert til å delta i undersøkelsen ved at
representanter fra Bymiljøetaten oppsøkte
hver enkelt. 36 av disse valgte å svare på
spørsmålene, noe som gir en svarprosent på
57 %. Dette anses å være en god deltagelse.
Spørreskjemaet som ble brukt i
undersøkelsen er vist på neste side.

SPØRREUNDERSØKELSE

Næringsdrivendes syn på forslag til midlertidige tiltak i Markveien
Bymiljøetatens ønsker med dette spørreskjemaet å undersøke de næringsdrivendes syn på forslaget til midlertidige
tiltak i Markveien. Alle næringsdrivende i første etasje mellom Olaf Ryes plass og Ankerbrua får denne henvendelsen.
Navn på virksomhet
Adresse
Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev, og å se resultatet av undersøkelsen, ber vi deg om å fylle inn kontaktinformasjon:
Kontaktperson
Telefonnummer
E-post-adresse
Skjemaet kan leveres til UNIK Oslo i Markveien 51, eller du kan ta et bilde av og sende det til
nabokontakt@bym.oslo.kommune.no, merk e-posten «spørreundersøkelse Markveien»
Frist for besvarelse er søndag 21. Februar 2016.

Hvordan synes du dagens gateutforming i Markveien fungerer for
din virksomhet og dine kunder? kryss av:

Svært
dårlig

Dårlig

Nøytral

Bra

Svært
bra

Vet
ikke

Ut fra din oppfatning av Bymiljøetatens forslag, hvordan tror du
tiltaket vil fungere for din virksomhet og dine kunder
sammenlignet med dagens situasjon? kryss av:

Forslaget innebærer at vestsiden av gata forblir som i dag, men dersom din virksomhet holder til på østsiden av
Markveien ber vi deg svare på følgende spørsmål:
Ja

Kan det være aktuelt å leie en del av fortauet utenfor ditt lokale? kryss av:

Nei

Hvis ja, hva ønsker du å bruke denne plassen til? kryss av:
Servering
Reklame og skilt
Vareutstilling
I så fall hvilke type varer:
Annet:

Hvilke type gateelementer mener du at kommunen bør eller ikke bør etablere på ledige arealer i nærheten av din
virksomhet dersom forslaget realiseres? kryss av:
Sykkelparkering
Beplantning og grønne innslag
Sitteplasser
Søppelkasser

Svært
negativ

Negativ

Nøytral

Positiv

Svært
positiv

Vet
ikke

Annet:

Har du ytterligere kommentarer kan du skrive disse under, eller på baksiden av arket.

Spørsmål vedrørende undersøkelsen kan sendes til nabokontakt@bym.oslo.kommune.no.
Takk for ditt bidrag! Hilsen Bymiljøeten i Oslo kommune.

Figur 3: Skjema for spørreundersøkelsen.
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RESULTAT
Undersøkelsen viser at 72 % mente at
forslaget til ny utforming var bra eller
svært bra, mens 22 % mente at forslaget
var dårlig. Disse 22 % var i hovedsak de
samme som mente at gata fungerte svært
bra slik den var. Omtrent halvparten av
butikkene på østsiden av gata ønsket
å benytte noe av fortauet utenfor til
vareutstilling, reklame og sitteplasser o.l.
Diagrammene i figur 4 oppsummerer de
næringsdrivendes syn på dagens utforming
og på det nye forslaget.
Med bakgrunn blant annet i støtten fra denne
spørreundersøkelsen er Markveien nå
opparbeidet i tråd med Bymiljøetatens
anbefaling.
Figur 4: Oppsummering av næringsdrivendes syn på
dagens utforming (øverst) og forslag til ny utforming
(nederst).

Figur 5: Midlertidig tiltak i Markveien.
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2.3 REGULERINGSPLAN
THORVALD MEYERS GATE
OPPSTARTSSEMINAR FOR Å INTRODUSERE PROSJEKTET
Bymiljøetaten skal utarbeide forprosjekt
og reguleringsplan for Thorvald Meyers
gate. Gjennom ny reguleringsplan og nye
løsninger skal trikkens fremkommelighet
bedres, og gode forhold for næring, byliv
og fotgjengere sikres. Utgangspunktet
for planen er at dagens parkeringsplasser
helt eller delvis utgår.
Bymiljøetaten inviterte til oppstartsseminar
i Parkteatret på Olaf Ryes plass 28. oktober
2015, for å diskutere den etablerte visjonen
for gata: “Thorvald Meyers gate skal bli et
av Oslos mest attraktive byrom for næring,
byliv og trikk”.
FORMÅL – INTENSJON
Intensjonen med seminaret var å introdusere
prosjektet og dets visjon, samt å skape en
åpen og ærlig dialog rundt visjonen. Ønsket
var å få en forståelse av hvordan den vedtatte
visjonen oppfattes av ulike interessenter i
området, og få inn gode tanker om hva som
skal til for at visjonen skal kunne realiseres.
I tillegg var seminaret en god anledning
til å samle viktige aktører og interessenter
til en inspirerende nettverksarena, der
kontakter kunne knyttes, problemstillinger
og utfordringer kunne luftes, og muligheter
og løsninger kunne fremmes.
DELTAKERE
Seminaret hadde bred deltakelse fra etater i
Oslo kommune, samt interesserte bedrifter og
organisasjoner med tilknytning Grünerløkka
og Thorvald Meyers gate spesielt.
Deltakerliste for seminaret er vist i vedlegg.
ARBEIDSFORM
Seminaret ble gjennomført som en blanding
av presentasjoner og gruppearbeid for å
sørge for at god informasjon ble gitt, og at
mange fikk gi innspill om sine tanker og

forslag rundt visjonen. Etter en innledende
presentasjon fra Bymiljøetatens prosjektleder
Bård Rane, fikk representanter fra
bydelsutvalget, handelstandsforeningen,
kulturetaten, eiendoms- og
byfornyelsesetaten og gårdeierne kort
kommentere hvordan de oppfatter prosjektets
visjon. Det ble også åpnet for noen
innledende spørsmål fra salen, før
deltakerne ble utfordret til å jobbe videre
i grupper med fire ulike temaer.
Temaene for gruppearbeidene var
visjonen, næring, byliv og trikk. Deltakerne
dokumenterte sine innspill på papirduker.
Hvert bord fikk markere sine favorittinnspill
på hvert tema før papirdukene ble hengt
på veggen. Resultatet var 36 papirduker
fulle av ideer, meninger, refleksjoner og
anbefalinger. Prosesslederne oppsummerte
det hele i plenum og åpnet for en kort
diskusjon i salen før seminaret ble avrundet.
RESULTAT
Oppstartsseminaret for Thorvald Meyers gate
var preget av stort engasjement fra innledere
og deltakere, og det ble produsert en stor
mengde innspill og ideer. Det var likevel
noen tema som ble tatt opp oftere enn andre
både i plenum og i arbeidsgruppene, og
tolkes derfor som spesielt viktige å få fram.
MANGFOLD
Mange opplever at Grünerløkka generelt, og
Thorvald Meyers gate spesielt, har mange
gode kvaliteter som det er ønskelig å bevare.
Disse kvalitetene bunner i det mangfoldet
området har i dag, og som man ønsker å
videreutvikle. Mangfold går langs flere akser.
Det gjelder mangfold i aldersgrupper – at
gaten skal være interessant og attraktiv både
for barn, ungdom, unge voksne og eldre. Det
gjelder også mangfold i tilbudet til beboere
og besøkende – at det skal være mulig å ha
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aktiviteter som ikke alltid er de mest lukrative,
men som gjør gata til et godt sted å være
og et sted med særpreg. Beboere skal føle
at dette er et sted man kan leve livet og
besøkende skal oppleve gata som et «must
go» sted med et internasjonalt og urbant
preg. Mangfoldet skal gjøre Grünerløkka til
Oslos ansikt utad, samtidig som man må
være klar over de utfordringer mangfold
kan bringe med seg i form av motstridende
interesser og uønskede grupper.
HELHET
Et tilbakevendende tema blant deltakerne
er behovet for helhetlig tenkning for
Grünerløkka. At det ikke tenkes gate for gate,
men også på parker, plasser, bakgårder,
parallellgater og sidegater anses som viktig.
Det ble etterspurt en samlende visjon og en
helhetlig programmering av byrommene
som finnes for å sikre den variasjonen og det
mangfoldet som er nevnt ovenfor. Enkelte
foreslo å utvikle Grünerløkka som grønn bydel
for å gi økt karakter og identitet, noe som
henger tett sammen med en redusering av
biltrafikk og økt fokus på kollektivtransport.
Andre var opptatt av at utviklingsprosjektene
må ta hensyn til menneskers
bevegelsesmønstre i byen med linjer trukket
mot sentrum, via Ankerbrua og Torggata.
SAMARBEID
For å få til mangfoldet og den helhetlige
tenkningen ble det trukket fram som helt

Figur 6: Oppsummering viktige tema i videre planlegging.
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essensielt at samarbeidet styrkes mellom
interesserte parter i området. Kommunale
etater, kollektivsektoren, bydelen, gårdeiere,
beboere og leietakere trenger gode
møteplasser hvor de kan tilegne seg
forståelse for helheten og behovet for
mangfold, og hvor de sammen kan utvikle
gode løsninger som støtter opp under dette.
Arbeidet med reguleringsplanen for Thorvald
Meyers gate vil kunne bidra til økt samarbeid
gjennom å trekke ulike interessegrupper med
i flere involverende prosesser framover,
det være seg gårdeiere, barn- og
ungdomsgrupper, kulturtilbydere og andre.
Et fellestrekk for mange av de overordnede
tankene som kom frem under seminaret,
var vekten som er lagt på fleksibilitet og
flerbruk med hensyn til bruk gjennom
hele døgnet og gjennom hele året.
VIDERE ARBEID
I ukene etter seminaret utarbeidet
prosjekteringsgruppen et helhetlig konsept
for Thorvald Meyers gate i dialog med Ruter,
Sporveien og Vann- og avløpsetaten.
I det videre arbeidet med reguleringsplanen
for Thorvald Meyers gate vil dokument
brukes aktivt. Overordnete og prosessuelle
kommentarer fra seminaret ble overlevert
til prosjektet KVU for Grünerløkka som
handler om utvikling av konsepter for
hele Grünerløkka.

Figur 7: Illustrasjon Thorvald Meyers gate.
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2.4 LØKKA-REGNSKAPET SPØRREUNDERSØKELSE
ET FELLES KUNNSKAPSGRUNNLAG
Løkka-regnskapet er et felles
kunnskapsgrunnlag for Grünerløkka
utarbeidet i samarbeid mellom gårdeiere,
næringsliv og kommunen.
Spørreundersøkelsen knyttet til Løkkaregnskapet ble gjennomført i oktober 2016,
og var rettet mot handlende innenfor
studieområdet Grünerløkka.
Spørreundersøkelsen, som hadde 562
respondenter, hadde fokus på handels- og
reisevaner med ønsket om å kunne danne
seg et bilde av hvordan kundene bruker
Grünerløkka og hva som er typisk for
«Grünerløkka-kunden». Intervjuene ble
gjennomført på 8 forskjellige steder spredt
over hele studieområdet, hvor intervjuerne
henvendte seg til de handlende.
RESULTAT
Et flertall av de som handlet da undersøkelsen
ble gjennomført var bosatt utenfor
Grünerløkka (66 %). En høy andel gående (60
%) blant respondentene tyder på at mange
som handler bor i gangavstand til eller jobber
på Grünerløkka.
HANDELSVANER
23 % av respondentene i spørreundersøkelsen
oppga at handel var primærformålet for
besøket på Grünerløkka. 13 % oppga
servering og 8 % oppga tjenester som
primærformål. 56 % oppga andre grunner
enn handel/servering/tjenestetilbud som
primærformål for besøket på Grünerløkka.
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Figur 8: Omsetning fordelt på varekategorier.

HANDELSREISER
Undersøkelsen viser at 90 % av
handelsreisene gjøres av fotgjengere,
syklister eller kollektivreisende. 10 % av
handelsreisene gjøres med bil.
60 % av de handlende kommer
til Grünerløkka til fots, 6 % med
sykkel og 24 % reiser kollektivt.
Ser man på fordeling av omsetning
på reisemiddel, står gående, syklende
og kollektivpassasjerer for 85 % av
omsetningen. Bilister og bilpassasjerer
står for 15 % av omsetningen.
De fleste reisende på Grünerløkka er stort
sett fornøyde med reiseformen de har
valgt. Gående og kollektivreisende er mest
fornøyd. Syklende er middels fornøyde,
mens de kjørende er litt mindre fornøyde
enn de andre trafikantgruppene.

Figur 9: Tilfredshet fordelt på reiseform: “Hvor fornøyd er du som ... på Løkka?”.
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3.

Medvirkningsprosesser
KVU for Grünerløkka

Det er lagt vekt på stor grad av medvirkning
i forbindelse med Konseptvalgutredningen
for Grünerløkka. Det er gjennomført
interessent- og aktørmøter i forbindelse med
behovsanalysen og ved utvikling av konsepter.
Både interessenter og aktører har
fått anledning til å levere skriftlige
innspill og behovsnotater.

3.1 Interessentmøte 11. januar					s. 24
3.2 Behovsnotater fra interessenter				

s. 26

3.3 Aktører									s. 30
3.4 Åpent møte 18. april 2016					

s. 34

3.5 Åpne kontordager 19. - 20. april 2016			

s. 36

3.6 Trafikkagenten - barnas egen registrering av
skolevei/nærområde

s. 37
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3.1 INTERESSENTMØTE
11. JANUAR 2016
I forbindelse med behovsanalysen
arrangerte Bymiljøetaten et interessentmøte
11. januar 2016.
FORMÅL – INTENSJON
Intensjonen med møtet var å orientere om
KVU-arbeidet, med tilhørende rammebetingelser og ambisjoner, og samtidig
innhente ulike interessentgruppers syn på hva
som skal til for at Grünerløkka blir en attraktiv
bydel også i framtiden. Det ønskede resultatet
fra møtet var å identifisere behov og ønsker
mange interessentgrupper har til felles, og
eventuelt sprikende behov og ønsker.
DELTAKERE
Beboere, næringsliv og organisasjoner med
tilknytning til Grünerløkka ble invitert til
interessentmøtet. Hensikten var i denne
omgang å invitere folk som representerte
ulike grupper av interessenter. Invitasjonslisten ble satt sammen av Norconsult og
Bymiljøetaten i god dialog med Bydel
Grünerløkka på basis av kartlagte beboerforeninger, institusjoner, organisasjoner
og bedrifter med tilknytning til området.
Om lag 100 invitasjoner gikk ut, og det
kom 44 deltakere til møtet. Liste som viser
hvilke interessenter som var invitert og
deltok på møtet er vedlagt rapporten.
ARBEIDSFORM
KVU-arbeidet ble innledningsvis presentert
av avdelingsleder i Bymiljøetaten Reidun
Stubbe, prosjektleder for KVU Grünerløkka,
Odd Helge Løyning, og oppdragsleder i
Norconsult, Kristin Brunborg Økland. Det
ble åpnet for spørsmål før deltakerne ble
oppfordret til å jobbe i grupper på 4-5
personer.
I første del av arbeidet fikk gruppene
uttrykke hva de setter pris på ved Grünerløkka
i dag og hva de ønsker seg for fremtiden.
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Hensikten var å få en oversikt over hvilke
kvaliteter ved Grünerløkka det er ønskelig å
bevare og forsterke, samt forbedringsområder
og tiltak for videre utvikling. Deretter arbeidet
gruppene med å spisse budskapet om hva
som er aller viktigst for dem når det gjelder
Grünerløkkas fremtid. Avslutningsvis ble
hver gruppe oppfordret til å presentere sine
tre viktigste innspill i plenum.
OPPSUMMERING/ RESULTAT
Det var stort engasjement i møtet, både
rundt hva som er bra med Grünerløkka i dag,
og hvordan området bør bli i fremtiden.
Noen aspekter var det uenighet om, men en
del av temaene gikk igjen hos de ulike
interessentene.
Gruppene var enig om at Grünerløkka
er et sted med særpreg som beboere,
næringsliv og andre brukere er stolte av og
ønsker aktivt å bidra til utvikling av. Dette
handlet blant annet om å verne om og
videreutvikle en sterk stedsidentitet. Til denne
er det knyttet mange elementer, men sentralt
står den helhetlige 1890-talls-arkitekturen
og det mangfoldet av mennesker, kultur
og næringsliv bydelen kan tilby. Bevaring
var derfor et nøkkelord for mange når det
gjelder Grünerløkka. Gjennom regulering og
helhetlige planer er det ønske om å dyrke
områdets egenart både visuelt og
innholdsmessig.
Aller viktigst for særpreget er mangfoldet.
Grünerløkka har et klart uutnyttet potensiale som livsløpsbydel dersom tilbud for
barn, unge og eldre utvikles bedre. Dette
gjelder både boliger, offentlige tilbud,
aktivitetstilbud og trygghetsskapende tiltak.
Med hensyn til næringsliv, uttrykte mange
et ønske om å verne om det spesielle og
nisjepregede. Dette handler om regulering
av bruken av næringslokaler og regulering av
leiepriser på næringseiendom. Det er viktig
for mangfoldet at man også i fremtiden kan

skilte med et bredt spekter kulturtilbud
både på dag- og kveldstid myntet på ulike
brukergrupper på Grünerløkka. Mange
var opptatt av at kulturtilbudet skal
inkludere det innovative og særpregede,
og ikke nødvendigvis være drevet av
kommersielle hensyn.
Det synes å være stor enighet om at
Grünerløkka skal være en grønn bydel, og
gjerne en foregangsbydel når det gjelder
miljø. Parkene, grøntområdene og elva vil
være sentrale elementer i dette, og bør
knyttes sammen med «grønne årer».
Grøntområder og møteplasser må utvikles slik
at det blir attraktivt å drive ulike aktiviteter
både for privatpersoner og for næringer.
Vedlikehold og søppelhåndtering må styrkes
slik at områdene ser rene og innbydende
ut. Områdene må få god belysning og
gjøres trygge for alle å oppholde seg i.

Når det gjelder transportløsninger var
interessene noe mer spredt. Det var blant
annet ikke full enighet om hvilken plass bilen
bør ha på Løkka. Ut i fra miljøhensyn og
boligmiljø ble det uttrykt behov for redusert
biltrafikk og fjerning av parkeringsplasser, slik
at det blir mer plass til gående og syklende.
Samtidig uttrykte næringslivet behov for
plasser for varelevering, og kundeparkering
slik at de som har behov for det skal kunne
nå Grünerløkka med bil. På overordnet nivå
så det likevel ut til å være en viss enighet om
at det fortsatt skal finnes gode transportårer
til og gjennom Grünerløkka, men med en
tydeligere rollefordeling av gatene for myke
trafikanter (gående og syklister), kollektivtrafikk (trikk, buss, bane) og biler. Flere av
gruppene nevnte Torggata som et godt
eksempel på hvordan dette kan løses.

Figur 10: Oppsummering behov fra interessenter.
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3.2 BEHOVSNOTATER FRA
INTERESSENTER
For å utdype interesser og behov, ble både
interessenter som deltok på interessentmøtet og de som ikke hadde anledning til å
stille på møtet, invitert til å sende inn egne
behovsnotater. Mottatte behovsnotater
er oppsummert i de følgende kapitler.
3.2.1

OSLO ELVEFORUM

Oslo Elveforum arbeider for å verne og
rehabilitere Oslovassdragene (elver, bekker,
tjern og dammer). Oslo Elveforum er et
kompetanse- og kontaktsenter for
interesserte representanter fra frivillige
arbeidsgrupper for hver elv i Oslo, for
Østensjøvannet og fra berørte kommunale
etater. I alt tolv grupper deltar i fellesskapet.
Gruppene arbeider med tiltak for å informere
og engasjere frivillige og kommunale krefter i
arbeidet for “sin” elv. Gruppene arbeider også
som “elvevoktere” og “bekkelag” med å rydde,
rehabilitere, åpne og overvåke elver og bekker
i det blågrønne årenettet mellom Marka og
fjorden. Her er deres innspill til utredningen:
• KVU-området bør utvides både mot
øst og vest slik at Torshovbekken og
Akerselva miljøpark innlemmes
i KVU-området.

•

•
•
•
•
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KVU-ens analyseområde for blågrønn
infrastruktur bør i all hovedsak være
sammenfallende med området for
trafikkanalysene, men bør utvides
mot nordøst til bydelsgrensen.
KVU-en bør utrede alternative
traséer for Torshovbekkens
gjenåpning gjennom bydelen.
KVU-analysen av aktuelle
åpningstraseer fra Grünerhallen til
Nybrua bør være spesielt grundig.
KVU-en bør utrede hvorvidt noe av
gatebredden i Toftes gate og/eller
Thorvald Meyers gate bør benyttes
til å gjenåpne Torshovbekken.
KVU-en bør ta stilling til hvor
bekkevannet bør ledes til overflaten

•
•
•

•

•

for å renne uavhengig av eksisterende
AF-ledning videre ut i Akerselva.
KVUen bør ta stilling til hvorvidt det
bør etableres dammer i Torshovbekken
på Kirsten Hansteens plass, i
Sofienbergparken og på Schous plass.
KVUen bør utrede alternative løsninger for
Akersbekkens gjenåpning fra Alexander
Kiellands plass til utløpet i Akerselva med
og uten ny T-banestasjon på Kuba.
KVUen bør utrede hvordan de
delene av reguleringsplanen for
Nedre Foss som ikke er fulgt opp i
nåværende parkplan bør følges opp,
herunder hvordan damanlegget og
barokkhagen bør rekonstrueres og
hvordan gang- og turveiforbindelsen
i partiet barokkhagen bør være.
KVUen bør vurdere ulike løsninger
for plassering og utforming av
turveiundergang under Nordre gate/
Grünerbrua på østsiden av Akerselva,
og vise hvordan undergangen kan
knyttes sammen med gang- og
turveiforbindelsene i området.
KVUen bør vurdere ulike løsninger
for plassering og utforming av
turveisystemet under Mølleveien/
Grünerbrua på vestsiden av
Akerselva, og se på muligheten for
å etablere en sammenhengende
gangvei langs Akerselvas bredd
fra Vulkan til Slåmotgangen.

3.2.2

UNIK OSLO

UNiK Oslo er en bydelsbevegelse som
jobber for en positiv urban utvikling - en
utvikling som ivaretar særpreg, mangfold,
enkeltstående næring og kultur. UNiK
drives av beboere og næringsdrivende på
Grünerløkka. Deres innspill til utredningen var:
• Ta vare på særpreg og
mangfold på Grünerløkka.

•
•
•

•

•
•
•

Senke farten på trikken langs
Thorvald Meyers gate.
Parkeringsmuligheter i området - viktig
at kunder, enten de er besøkende eller
beboere, har mulighet til å finne parkering
i umiddelbar nærhet til handlegatene.
Sykkelbane i Markveien fungerer
svært dårlig. Kommentar: Innspillet fra
UNiK gjelder den tidligere løsningen
for Markveien der man hadde toveis
sykkelbane på østsiden av gaten i samme
plan som et smalt fortau. Sykkelbanen
var kun atskilt med en veiledende
kantstein, og de gående benyttet
i stor grad sykkelbanen i tillegg til
gangsonen. Det ble i høst gjennomført
midlertidige tiltak i Markveien der den
langsgående parkeringen ble fjernet
og det ble opparbeidet et motstrøms
sykkelfelt i kjørebanen i den ellers
enveiskjørte gaten. Fortauene ble med
dette utvidet, og inkluderer nå arealene
som tidligere var sykkelbane. Denne
løsningen synes å fungere bra for
syklister og gående, samt det begrensede
antall bilister som bruker gaten.
Pr. i dag er det kun delvis tilgjengelighet
for alle på Grünerløkka, med mange
forskjellige løsninger for rampe,
planker, sementering mm. Det foreslås
utarbeidelse av en designmanual
i samarbeid med Byantikvaren i
Oslo tilpasset arkitekturen.

praktisk tilrettelegging av IK-mat ved vareleveranser. LUKS har fire satsingsområder:
• Samarbeid for å sikre gode
og effektive varemottak.

•
•
•

•
•
•
•
•

Schous plass bør programmeres til barn
og unge, og til en sone hvor man kan
sitte litt i fred for kommersiell påvirkning.

•

Ønsker i forbindelse med oppgraderingen
av Thorvald Meyers gate er å tilbakeføre
Tyrihans, Narvesen som en gang sto
på Olaf Ryes Plass, og å tilbakeføre
paviljongen på Paulus plass, med
tilpasning av lekearealer/utstyr osv.

•

LUKS

LUKS (Leverandørenes Utviklings- og
Kompetansesenter) er en organisasjon som
ble opprettet høsten 1995. LUKS bistår blant
annet sine medlemmer i deres systematiske
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), samt

Kunnskap om rammebetingelsene
fra myndighetene.
Praktiske løsninger og
tekniske hjelpemidler.

LUKS sine innspill til utredningen er:
• Forventer at Bransjestandard for
varelevering (BVL) legges til grunn for
KVUens forståelse av hvordan moderne
varetransport i bysentra skal foregå.

Turistbusser og store varebiler
trenger gode løsninger.

3.2.3

Trekke relevante samarbeidspartnere
aktivt inn i problemløsninger
innen varetransport.

KVUen må ikke sees isolert, men
i sammenheng med pågående
utarbeidelse av Logistikkplan
for varedistribusjon i Oslo.
KVUen må finne løsninger som
fremmer miljøvennlig distribusjon
av alle typer gods til området.
KVUen må finne løsninger som ikke
medfører at flere kjøretøy må involveres
i distribusjonen av varene til området.
KVUen må finne løsninger som forbedrer
HMS-forholdene til de sjåførene og
varemottakere som er involvert i
varedistribusjon til og i området.
KVUen må finne løsninger som ikke
medfører fare for sosial dumping
av utenlandsk arbeidskraft.
KVUen må finne løsninger som
reduserer risikoen for ulykker,
skader og drepte i forbindelse med
varedistribusjon i og til området.
KVUen må finne løsninger som
ikke øker logistikk-kostnadene for
varedistribusjon til og i området.

3.2.4

OSLO HANDELSTANDS FORENING

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er en
næringsforening for handel, service og
servering i hele Oslo og Akershus, med over
2 400 medlemmer. Foreningen jobber for å
gjøre hverdagen enklere for sine medlemmer.
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OHF mener at følgende utfordringer
krever oppfølging og tiltak:
• Utvikle et kunnskapsgrunnlag
(kunnskapsplattform) om bedriftene i
området, og beskrive virksomhetenes
aktivitet, sysselsetting, økonomi og
kommersielle vilkår som kundegrunnlag,
varelevering og annet. Et slikt
kundegrunnlag vil gjøre både kommunen
og de næringsdrivende i stand til å
vurdere den generelle økonomiske
situasjonen, og hvilke tiltak som
både behøves eller som vil stimulere
nyskaping / økonomisk vekst.

•

•

•

Organisasjonsgrad er variabel blant
næringsdrivende i området, både
blant butikker, tjenesteytere og
gårdeiere. Det bør derfor vurderes å
utnevne et næringsråd eller liknende
der kommunen står for opprettelsen,
men slik at OHF og flere kan utøve
tjenester gjennom dette rådet.

•

Langsiktig tenkning i transportløsningene
for bevegelse av varer og personer.
Handel, servering og tjenesteyting er
bransjer som jobber med lave marginer.
For å sikre langsiktig investering
fra næringsdrivende – både større
kjeder og lokalt forankrete mindre
bedrifter – må derfor infrastruktur,
transporttilbud, byrom osv. bygges
slik at det nær garanterer stabilitet i
bevegelse av personer og varer.
Varelevering er viktig, og må utvikles
i tråd med kunnskapsplattformen
i første punkt. Men det er vel så
viktig at samferdselsløsningen i
området stimulerer kunders besøk på
Grünerløkka. Det er med andre ord
kritisk med mange trikkeholdeplasser,
drosjeholdeplasser, sykkelparkering og
ikke minst p-plasser til bruk for kunder.

3.2.5

FAU GRÜNERLØKKA SKOLE

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) er et organ
for kontakt og samarbeid mellom foreldrene
og skolen. I FAU sitter det representanter
som er valgt av og blant foreldrene på
Grünerløkka skole. Innspill til utredningen er
oppsummert i det følgende.
• FAU opplever at trafikken på Grünerløkka
har økt kraftig de siste årene. Ikke bare
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•

•
•

har det skjedd en stor boligvekst – i
denne sammenheng særlig i forbindelse
med utbygging på Rodeløkka og rundt
Freiakvartalet – bydelen har også en
stor mengde gjennomgangstrafikk. Det
meste av denne trafikken går gjennom
Toftes gate på forsiden av skolen og
Københavngata på skolens bakside.
For å tenke helhetlig rundt trafikk på
Grünerløkka er det også viktig å ha i
bakhodet den planlagte flerbrukshallen
på Dælenenga. Hvordan skal man
løse trafikkutfordringene denne
vil medføre? Allerede i dag har vi
utfordringer med av- og påstigning samt
feilparkerte biler og busser i forbindelse
med den eksisterende ishallen.
Toftes gate er en av de mest trafikkerte
gatene som går gjennom Grünerløkka
med daglige utrykningskjøretøyer og
busser i tillegg til vanlig biltrafikk. Selv
om det er 30 km/t ved Grünerløkka
skole er det mange bilister som holder
høyere hastigheter forbi skolen. Krysset
Toftes gate / Seilduksgata er et sentralt
kryss for mange barn på vei til og fra
Grünerløkka skole. Ved å lysregulere
krysset vil et viktig faremoment for
mange skolebarn reduseres. Selv om
det er skiltet med “Skole” og fartsgrense
på 30 km/t i skoletida, forholder en del
bilister seg ikke til dette. Forklaringen
kan være at det er mye som konkurrerer
om bilførernes oppmerksomhet,
og at skiltene er lite synlige.
Trikken kjører altfor fort på
strekningen Toftes gate – Thorvald
Meyer gate – Olaf Ryes Plass.
Skoleveien til de som bor på Dælenenga
og krysser Malmøgata er blitt vesentlig
farligere. Trafikken til Grünerløkka er lagt
om, og blir skiltet ned Fagerheimgata,
via Malmøgata og Københavngata for de
som kjører fra Ring 2 og Sinsenkrysset.
Dette har ført til at det nå er mye mer
trafikk her. I fotgjengerovergangen
som krysser Malmøgata ved gang- og
sykkelstien mellom Fagerheimgata og
Københavngata (ved Grünerhallen)
er det veldig dårlig sikt på grunn
av parkerte biler. Det opphøyde
fotgjengerfeltet i Københavngata ved
enden av Seilduksgata er ikke trygt for

•

•

barn. Skråparkering mot Freiaparken
gir bilistene svært dårlig sikt.
Etter at det i 2015 ble innført forbud mot
å svinge til venstre fra Sannergata ned
Toftes gate, har biltrafikken økt kraftig
ned Københavngata fra Fagerheimgata.
Trafikkbelastningen økes ytterligere
når boligprosjektet «Grüner Village» i
Seilduksgata 25 ferdigstilles høsten 2017.
Gangveien mellom Marstrandgata og
Fagerheimgata er tydelig skiltet, men
likevel velger mange bilister å kjøre der.
Noen kjører også på gangveien rett opp
til Dælenenggata. Fysiske hindringer
som kan umuliggjøre denne kjøringen
ønskes. Gøteborggata enveiskjørt fra
Malmøgata i retning Dælenenggata
vil kunne være en lur løsning.

3.2.6

ENGELSBORG RESSURSSENTER

Følgende kan bli bedre på Grünerløkka

•
•
•
•
•
•

Engelsborg ressurssenter er et
senter for aktivitet, fellesskap og
utviklingsarbeid innenfor eldresektoren,
og holder til i Sofienbergsenteret.

•
•

Bymiljøetaten ble kontaktet av Engelsborg
ressurssenter om utviklingen av de eldres
bomiljø i forbindelse med KVU Grünerløkka. Det ble derfor gjennomført et eget
medvirkningsmøte med Brukerrådet ved
Engelsborg. Møtet ble innledet med en
presentasjon av bakgrunnen for utredningen,
og hensikten med møtet. Deretter ble deltakerne delt inn i to grupper som ga innspill til
hva som er bra med Grünerløkka i dag, og
hva som kan bli bedre i fremtiden. Resultatet
fra møtet ble oppsummert i et behovsnotat.

•
•

Følgende oppleves bra på Grünerløkka i dag:

•
•
•
•

Mange butikker og kafeer bidrar til et
rikt byliv.

Flere hvilesteder og benker også i
gatene, ikke bare på holdeplasser
og på fortauskafeer.
Det er ønskelig med flere mindre,
lokale møteplasser a la Rodes plass,
i tillegg til de store parkene.
Fotgjengerovergangen Toftes
gate/ Grüners gate føles utrygt,
trafikksikkerhetstiltak må vurderes.
Reklameskilt på fortau må unngås.
De er til hinder for almen ferdsel og
skaper trengsel slik at fotgjengere
blir presset ut i veibanen.
Renhold på plasser og parker
kan bli bedre, spesielt i helgene
når det er mye aktivitet.
Flere og tryggere sykkeltraseer.
Det er behov for mer sykkelparkering
i området, inkludert sykkelparkering
ved Engelsborg ressurssenter
og Sofienberghjemmet.
Mindre biltrafikk på Grünerløkka.
Færre kjedebutikker og kafeer, ta vare
på nisjebutikkene og Grünerløkkas
identitet. Stopp gentrifiseringen.  

Andre innspill
• Ikke glem resten av bydelen, det
er ikke bare sentrumsområdet som
har behov for opprustning og bedre
tilrettelegging for seniorer.

•

Det er bra at det er mye uteservering.
Mange grøntarealer gir gode
rekreasjonsmuligheter, inkludert
Rodes plass.

Flere benker langs gangveiene i
Sofienbergparken.

•

Det er stort sett et veldig bra
kollektivtilbud i bydelen.

•

Nybrua holdeplass er lagt ned og
det er planer om at Schous plass
holdeplass også skal legges ned.
Dette er ikke god seniorpolitikk,
man ønsker å opprettholde dagens
holdeplasser slik at tilgjengeligheten
for eldre fortsatt kan være god.
Gamle leskur for 57 bussen på Løren er
i drift med lys på selv om holdeplassene
er lagt ned. Dette fører til forvirring
og er svak ressursbruk, og man bør
fjerne disse så snart som mulig.
Tiltak med delvis enveiskjøring som er
iverksatt i Gøteborggata på Rodeløkka er
prisverdig. Lignende tiltak er velkomne.
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3.3 AKTØRER

Aktørene har vært involvert i arbeidet
gjennom møter i ekstern referansegruppe
ved de ulike milepelene i KVU-arbeidet.
Gruppen bestod av representanter fra Planog bygningsetaten, Vann- og avløpsetaten,
Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
Byantikvaren, Ruter og Sporveien.
I tillegg til egne møter med involverte etater
og aktører ved milepeler, ble også disse
bedt om å sende inn egne behovsnotater.
Behovsnotatene er oppsummert under.
3.3.1

•

•
•

•

•
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•
•

•

RUTER

Punktlighet og god fremkommelighet
for kollektivtrafikken er nødvendig for at
Oslo skal ha et godt og kostnadseffektivt
transporttilbud til og fra jobb og skole,
samt for bruk av byens rekreasjon-,
kultur- og fritidstilbud. Dette innebærer
at kommunen må jobbe systematisk
med å effektivisere linjenettet,
trafikktilbudet og infrastrukturen.
Mindre biltrafikk er avgjørende
for å bedre fremkommelighet for
kollektivtransporten, og for å gi
plass til nye sykkelanlegg.
Reisetid er også en del av grunnen
til at folk velger privatbil fremfor
kollektivtransport. Dersom de
rette gjennomkjøringstraseene for
privatbiler fjernes fra Grünerløkka,
vil en kunne oppnå en enda
høyere andel som benytter
kollektivtransport, sykkel og gange.
Ved fjerning av biltrafikk i gater vil også
behovet for lysregulering reduseres.
Hastigheten i gatene vil kunne reduseres
sammen med støy, og gatene vil oppleves
som tryggere og bedre for gående.
Trikkeprogrammet vedtok september
2015 nye mål for reisehastighet for trikken
– «Nye trikker skal ha en gjennomsnittlig
reisehastighet på 20 km/t ved ferdig
serieleveranse av nye trikker.»

•

•
•

•

Det vil være behov for betydelige trafikale
fremkommelighetstiltak, der en stor andel
er knyttet til restriksjoner for bil (parkert
eller kjørende) og taxi/varelevering.
Enkelte gater har dårlige siktforhold i
kryss. Det er behov for å vurdere tiltak
som f. eks stengning av gater hvor dette
gjelder, redusere bredde på kjørefelt
i kryss, enveisregulerte gater for bil,
eller snu gjeldende enveisregulering.
Ruter mener det vil være riktig for
fremtiden å beholde Olaf Ryes plass
holdeplass fordi dette er et svært
sentralt byrom på Grünerløkka. Videre
er det foreslått å samlokalisere Schous
plass, Heimdalsgata, Nybrua (nedlagt
2015) og Hausmannsgate holdeplass i
en ny holdeplass lokalisert til Nybrua.
Linje 30 betjener Grünerløkka med
holdeplass ved Birkelunden og
Dælenenga. Linjen har i dag store
fremkommelighetsproblemer i hele
Toftes gate i rush. Ruter ønsker at man
fjerner muligheten for privatbiler å
benytte Toftes gate fra Schleppegrells
gate mot nord til Sannergata.
Mye biltrafikk i Fagerheimgata forsinker
linje 30. Ved å etablere kollektivfelt i
nordgående retning vil bussen i stor grad
få uhindret fremkommelighet hele dagen.
Strekningen i Fagerheimgata er belastet
med mye trafikk i rushtidene. Spesielt
nordgående løp har store utfordringer på
grunn av avviklingen i kryss mot ring 2 og
fra krysset mot Sannergata. Et kollektivfelt
i nordgående retning vil derfor kunne få
stor betydning for fremkommeligheten
og forutsigbarheten på strekningen.
KVU Grünerløkka bør være så robust
at den tar høyde for en situasjon
både med og uten trikk på Ring
2 og ny T-banestasjon slik det er
foreslått i KVU for Oslo navet.

3.3.2

•

•

•

•

SPORVEIEN

En avklaring av stoppestedsmønster i
Trondheimsveien mellom Nybrua og
Sofienberg bør behandles i KVUen.
Heimdalsgata og Lakkegata holdeplasser
trenger begge nye plasseringer for
å kunne oppgraderes i henhold til
universell utforming. Sammenslåing
av disse på strekningen bør vurderes
i forbindelse med KVUen.
Holdeplassen ved Lakkegata skole
er et prioritert tiltak ettersom den
ligger i kurve med uregelmessig
avstand mellom fortauskant og trikk.
Holdeplassen fungerer som del av
skolevei til nærliggende Lakkegata skole.
Sporveien er enig i at Lakkegata Skole
holdeplass flyttes noe lenger vestover
i Trondheimsveien til kvartalet mellom
Skjelderups gate og Conradis gate.
Heimdalsgata holdeplass har lav
standard og ligger i dag utenfor
prosjektavgrensingen til både BYMs
prosjekt «Storgata» og i Thorvald
Meyers gate. Ny holdeplass i «Storgataprosjektet» ved legevakta gjør at
relevansen for denne holdeplassen
minsker. Lengde i forhold til avkjørsler
og nye trikker gjør det relevant å
vurdere flytting av holdeplassen
lengre øst i Trondheimsveien.
Trikken må ha egen trase i Thorvald
Meyers gate og Trondheimsveien
adskilt fra den øvrige trafikken ved at
trikketraseen blir opphøyet i forhold
til kjørebanen. Privatbiler og taxier
må henvises til andre gater. Det må
være absolutt prioritering for trikk i
alle lyskryss. Det må være forbudt for
ordinær parkering i hele gatas/veiens
lengde. Dette må også gjelde elbiler.
Varelevering, taxier og renovasjonsbiler
må henvises til sidegatene. Det må
være venstresvingeforbud i alle
retninger over trikketraseene, også
for biler på tvers av trikketraseene.

3.3.3

BYANTIKVAREN

Innspillet fra Byantikvaren gjelder
Thorvald Meyers gate spesielt, men
også Grünerløkka generelt.
• Grünerløkka med Sofienberg er
Oslos største, sammenhengende
murgårdsområde. “Murbyen” oppfattes
som Oslos mest typiske bygningsmiljø.
Selv om vi finner spor av lignende
arkitektur andre steder, regnes disse
miljøene som unike for Oslo og har
derfor høy kulturminneverdi. Dette
avspeiles i kommuneplan for Oslo,
vedtatt 23.09.2015. Grünerløkka som
kulturmiljø med bygninger, plass/parkrom
og gater, herunder også Thorvald
Meyers gate, omfattes av hensynssone
H570, bevaring – kulturmiljø. Området
er merket med “Nasjonal verneverdi
– nasjonale kulturminneinteresser”.

•

•

•

Området rundt Birkelunden er
avmerket som “Avklarte nasjonale
kulturminner”, og avspeiler Birkelunden
kulturmiljø, som ble fredet i henhold
til kulturminneloven i 2006 som
landets første kulturmiljøfredning.
Thorvald Meyers gate har kulturhistorisk
betydning med navn tilskrevet Thorvald
Meyer som områdets “grunnlegger”.
Gata har også en sterk identitet i byen og
området med sitt lange rette gatestrekk.
Det er meget høye krav til historisk
korrekt utseende, utførelse og
materialbruk i Thorvald Meyers gate.
Innenfor Birkelunden kulturmiljø
fra og med Helgesens gate og
nordover, vil dette være et krav fra
Byantikvarens side, da alle tiltak må
behandles som dispensasjonssaker i
henhold til kulturmiljøfredningen.
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3.3.4

•

•

•

•

•
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å skape må beskrives og begrunnes.
Behovet for flere benker og ikkekommersielle sitte-/ oppholdsmuligheter
bør vurderes særlig. Likeledes potensialet
i ubrukte restarealer, bilparkeringsplasser,
belysning og beplantning. En estetisk
vurdering av de ulike konseptene i ulike
byrom bør være en del av utredningen.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Det er viktig at Grünerløkkas byliv
og mulighetene for utvikling av en
levende bydel sikres og eventuelt
forsterkes. Gatedifferensieringstanken
bør ikke rendyrkes slik at Grünerløkkas
urbanitet svekkes. En blanding av
funksjoner sikrer et vitalt byliv.
Bylivsdannende faktorer som
gaterommet inneholder, bruk av
fortau og variasjon i byrommenes
funksjoner, bør belyses videre i
utredningen. Alternativvurderingene
bør beskrive positive og negative
konsekvenser for byliv og byrom.
Konklusjonene og anbefalingene fra
Oslo kommunes Bylivundersøkelse
(utført av Gehl Architects) er viktige
å ta med i det videre arbeidet.
Bylivsundersøkelsen påpeker blant
annet den manglende sammenheng/
kontakt mellom enkelte deler av byen
og det sentrale byområdet. Ikke minst
gjelder dette for strøksgatene. Dette bør
inkluderes i formålet til undersøkelsen.
For Grünerløkka vil dette primært
dreie seg om kontakten mot Torggata,
Storgata og Maridalsveien/Møllergata.
Det foregår mange parallelle prosjekter
på Grünerløkka som utløser behov for
en helhetlig vinkling. Det er viktig å få
med funksjonelle koblinger mellom:
- Gater og handel, vareleveringsbehov.
- Boliger og parkeringsbehov for
beboere.
- Gatebruk, traséer og en
differensiering i gatetyper, samt
andre byrom som parker, plasser
inklusiv byromselemente.
- Den gåendes opplevelser og
komfort.
Ulike byrom har ulik bruk og betydning
for bylivet. Sluttleveransen bør inneholde
et forslag til en prioriteringsliste over
prosjekter/tiltak og utformingsalternativer
for gatebruk og byrom. Utredningen
bør drøfte hvilke virkninger tiltakene
innebærer for fotgjengere, syklister,
kjørende, beboere, byromsbrukere
og bylivsfunksjoner som handel og
næring. Hvilke byromstyper som de
ulike konseptvalgene har som målsetting

3.3.5

•

•

•

•

•

•

BYDEL GRÜNERLØKKA

Bydelen skal bli en foregangsbydel innen
gange, sykkel og kollektivtransport
og arbeide for flere bilfrie gater. Det
økte transportbehovet som følge
av befolkningsvekst skal tas som
gange, sykkel og kollektivtransport.
Bydelen skal være en trygg og grønn
bydel gjennom trygge leke- og
fritidsarenaer, gode grøntområder
og parker samt økt klima- og
miljøengasjement. Ubrukte arealer i
bydelen bør prioriteres og omreguleres
til friarealer/grøntarealer.
KVUen bør ta hensyn til behovet for gratis
møteplasser som oppleves inviterende
og trygge for alle grupper. Belysning er
en viktig del av dette, og belysning bør
inngå i en helhetsvurdering av et område.
Sykkel skal være et alternativ som
oppleves som trygt og enkelt, og
det skal arbeides for et helhetlig
og sammenhengende sykkelveinett
i bydelen. Bydelen ber om at
følgende dokumenter hensyntas:
- Sykkelplan for Bydel Grünerløkka,
ble behandlet 01.12.2014.
- Bydelens innspill til plan for
sykkelveinettet behandlet 19.10.2015.
- Vedtak fra byutviklingskomiteen
27.04.2016 «Bydel Grünerløkka
ønsker enda flere sykkeltiltak».
Bydelens behov ligger, i tillegg til
allerede definerte planavgrensning,
i all hovedsak øst for Toftes gate.
Det er hensiktsmessig å inkludere
Sofienbergområdet med parken og
Dælenenga-området i planavgrensningen.
Det er behov for å se på bruk
og disponering av nedre del av
Trondheimsveien, området rundt
Lakkegata skole, Sofienberg skole og Sars
gate. Bydelen har behov for områdeløft i

•

•
•

•

•

flere av disse områdene. Bydelen har store
utfordringer med uønsket aktivitet rundt
blant annet Lakkegata og Grünerløkka
skoler og Sofienbergparken øst.
Dælenenggata har sannsynligvis Norges
største tetthet av sosialboliger. Det er
stort behov for flere møteplasser som
inviterer til positiv aktivitet og fellesskap
for alle deler av befolkningen i området.
Bydelen ser behov for en gjennomgang av
offentlig areal i Dælenenga-området for å
se på muligheten for å omdisponere areal
til opphold, ikke minst for litt større barn.
Det er behov for å se på området
rundt Dælenenga idrettsplass.
Bydelen håper at bygging av ny
flerbrukshall kan starte raskt.
Øst for Toftes gate er det en del industri
som er planlagt transformert til bolig
eller som trolig vil planlegges for bolig i
årene som kommer. Dette bør tas med
i planleggingen rundt tiltak i bydelen.
Detaljregulering for Johan Throne
Holsts plass 1, inneholdt blant annet en
anbefaling om å åpne Verksgata og gjøre
denne til et offentlig gatetun som en
«grønn akse» mellom Sofienbergparken
og Dælenenga idrettsplass. Gatetunet
bør tilrettelegges slik at det kan være
et tilbud for alle bydelens innbyggere,
i form av sykkelparkering, lekeareal og
grøntområde som oppfordrer til aktivitet.
Bydelen mener KVUen må se på
muligheter for skape blågrønne
korridorer der det er mulig.

3.3.6

•

•

•

•

•
•

3) og avløpsledninger (NoDig), men
disse må vurderes når konsept og plan
for fremdrift er utarbeidet i KVU for
gate- og byromsprosjektet. Disse tiltak
er hovedsakelig grunnet høy alder
og til viss del kapasitet og tilstand.
Foreløpig kostnadskalkyle er på 14
MNOK, samt eventuelle kostnader for
vannledninger der det skjer arbeid i
gata og graving under toppskiktet og
koordinering med tiltak for avløp.
VA-ledninger må sikres adkomst for
drift og vedlikehold. Grunnet krav om
adkomst til vannledningene til enhver tid,
må ledningene ligge utenfor trikketrasé.
Brann- og redningsetaten må ha tilgang
til brannvannskummene til enhver tid.
Det forutsettes at Oslo kommunes
«Overvannstrategi» og
«Overvannsveileder for utbygger» følges.
Prosjektområdet har gode muligheter
for løsninger for håndtering av overvann
(veivann og takvann) på overflaten.
I flere gater kan det være mulig og
ønskelig å få grønne løsninger som
regnbed og flomvei langs kantstein.
Investering i tilrettelegging av flomveier
åpner mulighet for å ha færre sluk, noe
som forsinker avrenningen. Potensielt
kan alt regnvann, bortsett fra det
aller kraftigste, håndteres på denne
måten og føres videre til Akerselva
samtidig med at det spares kapasitet
i de lokale avløp fellesledninger.

VANN- OG AVLØPSETATEN

Vann- og avløpsetaten har behov for
tiltak på vann- og avløpsledningene i
prosjektområdet. Det er behov for tiltak
på vannledninger (prioritet 1) som kan tas
fra 5 år og senere. Tiltak på vannledninger
er begrunnet i høy alder, kapasitet og
driftshendelser. Det er også identifisert et
par strekninger og noen punktgravinger
for tiltak på avløp (tiltak grunnet dårlig
tilstand og kapasitetsproblemer).
Tiltak på avløpsledningsnettet
bør gjøres innen 3-5 år.
Det er identifisert et flertall behov for
tiltak på vannledninger (prioritet 2 og
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3.4 ÅPENT MØTE 18. APRIL 2016
ARBEIDET SÅ LANGT
Bymiljøetaten inviterte til et åpent møte for
alle interesserte på Popsenteret 18. april 2016.
Møtet ble annonsert via e-post, plakater og
løpesedler.
FORMÅL – INTENSJON.
Formålet med det åpne møtet var å
informere om arbeidet så langt, samt
få innspill til de foreslåtte konseptene/
utviklingsretningene for Grünerløkka som
skulle utredes videre i KVU-arbeidet.
DELTAKELSE
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. Dette
gjaldt både generelle innspill til utredningen,
og konkrete forslag til tiltak.

ARBEIDSFORM
Innledningsvis presenterte Bymiljøetaten
bakgrunnen for arbeidet og sammenhengen
med øvrige prosjekter og planer på
Grünerløkka. Norconsult la fram resultatene
for behovsanalysen og de innspill som hadde
kommet frem blant annet på interessentmøtet 11. januar og møter med de offentlige
aktørene. Med dette som bakgrunn ble de
ulike utviklingsretningene presentert.
Etter presentasjonene fra Bymiljøetaten
og Norconsult ble det åpnet for innspill
og spørsmål. For å få en best mulig
oversikt over alle innkomne innspill, ble
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.

Figur 11: Innspill på “skriblevegg” (til venstre) og innspill til steder som i dag har kvaliteter eller trenger opprustning (til
høyre).
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Plansjer, som presenterte utviklingsretningene
som konseptene skulle bygges opp om, var
hengt opp bakerst i salen. Deltakerne ble
oppfordret til å gi skriftlige innspill, og disse
kunne gis på en «skrivevegg». Steder som har
kvaliteter i dag, eller som trenger tiltak/
opprustning, kunne stedfestes på et
oversiktskart som var hengt opp bakerst
i salen.
OPPSUMMERING OG RESULTAT
Når det gjelder bymiljø, var mange opptatt
av at Grünerløkka må ha en god kombinasjon
av kommersielle og ikke-kommersielle
møteplasser. Egget ved Rathkes gate x
Kirkegårdsgata ble trukket frem som et
godt eksempel på en slik møteplass. Det er
videre behov for å utvikle små uterom og
bakgårder og spre aktiviteten. For å tiltrekke
seg barnefamilier oppfordret noen til bilfritt
område, gatetun og fjerning av gateparkering.
Bruk av bygninger bør reguleres og næring
i 1. etasje bør sikres der det er i dag.

Det er viktig å ta vare på arbeidsplasser,
småbutikker, kunstgallerier mm. Det ble pekt
på at det mangler lekeplasser på Grünerløkka
og at det er viktig å ha et idrettstilbud som
ikke er organisert. Kuba ble trukket fram som
et godt eksempel. Aktivitetshus/ idrettshus
ble etterlyst. Det ble pekt på behov for
et lavterskeltilbud (gratis) til ungdom.
Trafikksikkerheten må generelt bedres. I
Toftes gate bør fartsnivå og kryssing tilpasses
skolebarn. Tilgjengelighet til kollektivtrafikk
er viktig da ikke alle kan gå eller sykle. Man
må tenke livsløp i denne sammenheng bl.a.
med tanke på avstand mellom holdeplasser.
Utviklingsretningene i konseptene må
kunne la seg kombinere i de endelige
konseptene. Det er bra å rendyrke
konseptene i utgangspunktet for å få fram
ytterpunktene. Det ble etterlyst konsepter
som sier noe om arbeidsplasser og
mangfoldet av virksomheter på Grünerløkka.
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3.5 ÅPNE KONTORDAGER
19. - 20. APRIL 2016
Åpne kontordager ble arrangert av
Bymiljøetaten 19. – 20. april 2016 fra
kl. 10-14 på Popsenteret. De åpne
kontordagene ble annonsert sammen
med det åpne møtet 18. april.
FORMÅL – INTENSJON
Formålet med de åpne kontordagene var å
få innspill til arbeidet med videre utvikling av
konseptene, og gi interessenter muligheten
til å få informasjon og stille spørsmål til det
pågående KVU-arbeidet. Dette var første gang
Bymiljøetaten prøvde ut åpne kontordager.
DELTAKERE
I løpet av de to dagene kom en representant
fra Oslo Elveforum innom for å utdype
hva de mener var viktig å legge vekt på av
bekkeåpninger, tilgjengelighetet til Akerselva
mm. De hadde tidligere levert skriftlig
innspill om dette, men det var nyttig å få
direkte informasjon om problematikken.
ERFARING
Oppslutningen om de åpne kontordagene
ble ikke slik som planlagt og ønskelig.
Mye tyder på at lokalisering av lokalet
gjorde at terskelen ble for høy for
å droppe innom. I fremtiden vil det
derfor legges til rette for en større
tilgjengelighet, synlighet og bedre
informasjon om tilbudet ved
åpne kontordager.
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3.6 TRAFIKKAGENTEN
BARNAS EGEN REGISTRERING AV SKOLEVEI/NÆROMRÅDE
Bymiljøetaten (BYM) har i samarbeid
med Transportøkonomisk institutt (TØI)
og Utdanningsetaten (UDE), utviklet et
kartleggingsverktøy for elever på skolevei,
kalt «Trafikkagenten». Skolebarna kan via
mobiltelefon eller nettbrett selv kartlegge det
de oppfatter som trygge og utrygge områder.
Det ble vurdert å bruke barnetråkkmetoden, men valgt å bruke kommunens
eget verktøy “Trafikkagenten” til å samle
informasjon fra barna selv om deres
opplevelser av skolevei og nærmiljø.
Metoden tilsvarer barnetråkk-metoden.

Det ble gjennomført registreringer
31. mars til 30. april 2016.
DELTAKERE
Registreringene ble utført av elever ved
Grünerløkka skole.
RESULTATER
Det kom inn 47 rapporter fra
Trafikkagentene ved Grünerløkka skole. 17
av disse pekte på positive forhold og 30
pekte på utfordringer og negative forhold.

Figur 12: Registreringer i krysset Thorvald Meyers gate x Schleppegrells gate.
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Følgende steder oppleves som særlig
utfordrende for barna:
• Krysset mellom Gøteborggata og
Malmøgata rapporteres som vanskelig
pga. parkerte bilder og anleggsarbeid.

•
•

•
•

Malmøgata: Her rapporteres det
at biler kjører veldig fort og det
etterspørres fartshumper.
Krysset mellom Københavngata og
Schleppegrells gate rapporteres som
et vanskelig kryss fordi biler ikke
stopper. Dette gjør det vanskelig
for elevene å krysse veien.
Københavngata oppleves som
særlig utfordrende for elevene på
grunn av mange parkerte biler.
Thorvald Meyers gate rapporteres
som utfordrende på grunn av mange

Figur 13: Registreringer i området rundt Olaf Ryes plass.
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•

•

•

parkerte biler som gir dårlig sikt
når elevene skal krysse gaten.
Krysset mellom Thorvald Meyers gate
og Schleppegrells gate rapporteres
som utfordrende på grunn av mye
trafikk og vanskelig å krysse veien, og
at det er parkerte biler gir dårlig sikt.
Trikk som krysser fortau Thorvald
Meyers gate og Schleppegrells gate
oppleves spesielt trafikkfarlig for barn.  
Det er vanskelig å se hva som er fortau
og hva som ikke er fortau, samtidig
oppleves trikkens hastighet som høy.
Det kom også inn rapporter i området
vist i figuren under. Området oppfattes
utfordrende på grunn av mye trafikk,
høy fart og parkerte biler som gir
dårlig sikt og vanskelige forhold
når barna skal krysse veien.

4.

Avsluttende informasjon
om KVUen

Som en avslutning av KVU-arbeidet ble
det invitert til åpent informasjonsmøte
og påfølgende åpne kontordager, hvor
resultatet av arbeidet ble presentert.

4.1 Åpent informasjonsmøte						s. 42
4.2 Åpne kontordager							s. 43
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4.1 ÅPENT INFORMASJONSMØTE
30. JANUAR 2017
Bymiljøetaten inviterte til åpent møte for
alle interesserte på Popsenteret 30. januar
2017. Møtet ble annonsert på Bymiljøetatens
Facebook-side for byutvikling på Grünerløkka.
FORMÅL – INTENSJON
Formålet med det åpne møtet var å informere
om resultatet fra arbeidet med KVU for
gatebruk og byrom på Grünerløkka, og
samtidig gi en orientering om status for de
ulike planer og prosjekter på Grünerløkka.
DELTAKERE
Det møtte ca. 150 personer på det
åpne møtet. Både beboere, næringsdrivende, bydelspolitikere og andre
interesserte var representert. Det var
stor interesse og engasjement rundt
både KVU-arbeidet og de pågående
planer og prosjekter på Grünerløkka.
Møtet ble også sendt på Facebook-live.
ARBEIDSFORM
Det åpne møtet var todelt. Første del av
møtet var viet resultater fra KVU-arbeidet
for gatebruk og byrom og Løkkaregnskapet. I andre del av møtet ble det
gitt korte statusoppdateringer for andre
planer og prosjekter på Grünerløkka. Det
ble åpnet for spørsmål og kommentarer
i etterkant av både del en og del to.
Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen
innledet møtet. Deretter ble KVU-arbeidet
presentert av avdelingsleder i Bymiljøetaten
Reidun Stubbe og Norconsult v/ Anders
Hartmann. Løkka-regnskapet ble
presentert av prosjektleder i Bymiljøetaten,
Runar Nedregård.
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Følgende planer og prosjekter ble kort
presentert i del to.
• Thorvald Meyers gate v/ Bård Rane.

•
•
•
•
•

Storgata v/ Cecilie Hansen.
Kraftfulle fremkommelighetstiltak
v/ Sigurdur Örn Jonsson.
Sykkelprosjekter v/ Elise Egseth.
Beboerparkering v/ Anne Sofie Durkis.
Midlertidige tiltak i Markveien
v/ Cathrine Carlsen.

RESULTATER
Det var stort engasjement blant de fremmøtte.
Det var flere som var positive til arbeidet
som er utført på Grünerløkka. Det ble også
stilt kritiske spørsmål rundt de foreslåtte
løsningene. Flere av kommentarene og
spørsmålene var knyttet til holdeplasser for
trikken. Mange er kritiske til at holdeplassen
ved Schous plass foreslås lagt ned, da
dette for noen vil medføre lengre
gangavstander. Særlig oppleves dette
som negativt for eldre og mennesker med
nedsatt mobilitet. Det kom også kritiske
innspill til mulighetene for varelevering,
parkering og bilkjøring, sistnevnte særlig
i forhold til idrett og det frivillige.

4.2 ÅPNE KONTORDAGER
31. JANUAR OG 1. FEBRUAR 2017
Bymiljøetaten arrangerte åpne kontordager
på cafe Nord de påfølgende dagene til
det åpne informasjonsmøtet. I tillegg til
annonsering på Bymiljøetatens Facebook-side
for byutvikling på Grünerløkka, ble deltakerne
på det åpne møtet oppfordret til å ta en tur
innom hvis de ønsket ytterligere informasjon
eller hadde flere spørsmål knyttet til
videre utvikling av Grünerløkka.
FORMÅL – INTENSJON
Formålet med de åpne kontordagene var at
interessenter skulle få mulighet til å gi sin
tilbakemelding til arbeidet som Bymiljøetaten
og Oslo kommune gjør på Grünerløkka. I
tillegg var dette en mulighet for Bymiljøetaten
å forklare nærmere om de ulike prosjektene,
og avkrefte eventuelle misforståelser.
DELTAKERE
På det åpne kontoret kom det til sammen
20 gjester, som ga både ris og ros til
arbeidet som gjøres på Grünerløkka.
KOMMENTARER OG INNSPILL
Flere kom innom det åpne kontoret for å
uttrykke at de var fornøyde med hovedgrepet
og løsningene som er foreslått i KVU-arbeidet.
Kommentarene og spørsmålene var i
hovedsak knyttet til holdeplasser for
trikken, parkeringsplasser og opplevelsen
av høy fart blant syklistene.
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5.

Vedlegg

1. Deltakerliste workshop Byliv på Løkka
2. Deltakerliste oppstartseminar Thorvald
		

Meyers gate

3. Invitasjon og deltakerliste interessentmøte KVU Grünerløkka
4. Deltakerliste Løkka-regnskapet

Workshop "Byliv på Løkka" 24.06.2015
Invitasjons‐ og deltakerliste. Totalt deltok 33 personer.
Organisasjon
Navn
Oslo Handelsstands Forening
Birgitte Anderson
Oslo Handelsstands Forening
Emma Maria Svärdh
Oslo Handelsstands Forening
Jon Anders Henriksen
Oslo Handelsstands Forening
Liv Randi Holann
Norconsult AS
Anders Hartmann
Norconsult AS
Marit Synnes Lindseth
Nucleus As
Audun Roe Grimstad
Bymiljøetaten (BYM)
Anette Bjerke
Bymiljøetaten (BYM)
Bård Rane
Bymiljøetaten (BYM)
Cathrine Carlsen
Bymiljøetaten (BYM)
Heidrun Kolstad
Bymiljøetaten (BYM)
Leif‐Arne Kristiansen
Bymiljøetaten (BYM)
Njål Arne Møller
Bymiljøetaten (BYM)
Roy Birger Evensen
Bymiljøetaten (BYM)
Jørn Wisløff
Bymiljøetaten (BYM)
Eva Tømmervåg
Ruter AS
Trude Flathem
Ruter AS
Sarah Malling
Christina Alvarez
Rebella AS
Rebella AS
Urban Jungle AS
Urban Jungle AS
Fretex Øst‐Norge AS
Olav Thon Eiendomsselskap
Plan Urban As
Plan Urban As
Sparebanken Øst Avd Vika
Kjedekontor Bik Bok AS
Oslo Sy‐ og Servicesenter ANS
Kunstsoda
Profilhuset Kiwi Norge AS
Taulemøller AS
Hovedorganisasjonen Virke
Ntnus Entreprenørskoles Alumniforening
LUKS
LUKS
UNiK Oslo
Plan‐ og bygningsetaten (PBE)
Plan‐ og bygningsetaten (PBE)
Plan‐ og bygningsetaten (PBE)
Brann‐ og redningsetaten (BRE)
Sosialistisk Venstreparti
Universitetet i Oslo
Aftenposten AS
Aftenposten AS

Christina Alvarez
Emilie Kjelland Kastmann
Lars
Anders Broch‐Nielsen
Espen Kirkemo Thøgersen
Frode Nilsen
Halvor Østerli
Ivar Kufås
Helge Gidske Naper
Henning Haagen
June Solberg
Turid Bjørgesæter
Tone Dalen
Tore Hartmann
Merete Taule
Morten Sandberg
Mathias Midbøe
Jürg Berger
Sven Bugge
Heidi Larsen
Kristin Nøtø
Per Arne Horne
Pål Nyberg
Lars Magne Hovtun
Per Østvold
Ingvild Mørk
Hege Botolfsen Alexandersen
Knut Bjørnstad

Deltakelse
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Reguleringsplan Thorvald Meyers gate, oppstartsseminar 28. oktober 2015.
Deltakerliste

Organisasjon

Navn

Kommentar

Boa/ Taulemøller AS

Merete Taule

Byantikvaren

Vidar Trædal

Bydel Grünerløkka

Gro Borgersrud

Bydel Grünerløkka

Jarl W. Alnæs

Bydel Grünerløkka

Lise Olsen

Bymiljøetaten

Aud Val

Bymiljøetaten

Bjørn Kummeneje

Bymiljøetaten

Bård Rane

Bymiljøetaten

Dimos Kyriakou

Bymiljøetaten

Eva Tømmervåg

Bymiljøetaten

Line Holand

Bymiljøetaten

Njål Are Møller

Bymiljøetaten

Odd Helge Løyning

Bymiljøetaten

Ola Martinsen

Bymiljøetaten

Sigurdur Örn Jonsson

Fotograf

Morten Henden Aamot

Fotograf

Grünerløkka Bydelsutvalg

Marius Sjømæling

Innleder

Grünerløkka Bydelsutvalg

Per Østvold

Insomnia

Lars Mortensen

Kulturetaten

Karianne Kampevold Sætre

Kulturetaten

Lise Karin Mjøs

Levende Oslo EBY

Yngvar Hegrenes

Innleder

Norconsult

Cecilia Stott Jahr

Prosessleder

Norconsult

Dina Fonn Sætre

Norconsult

Jo Husby

Norconsult

Kjetil Espedal

Norconsult

Mark van Beest

Norconsult

Markus Naue

Norconsult

Stine Evjen

Prosessleder

Oslo Handelsstands Forening

Jon Anders Henriksen

Innleder

Oslo Handelsstands Forening

Rannveig Nergården

Plan- og bygningsetaten

Pål Nyberg

Rebella AS

Emilie Kastmann

Innleder/vert

Innleder

Organisasjon

Navn

Ruter AS

Hans Cats

Ruter AS

Jutulstad Halvor

Sporveien Oslo AS

Henrik Eliasson

Sporveien Oslo AS

Ole Jonny Stavheim

Sporveien Trikken AS

Rolf Bergstrand

UNiK Oslo

Heidi Larsen

Urban Jungle

Espen Thøgersen

Vann- og avløpsetaten

Rolv Systad

Kommentar

Innleder

KVU Grünerløkka, interessentmøte 11. januar 2016.

Fritidsorganisasjoner

Høyskoler

Korps og kor

Skoler

Barnehager

Invitasjons- og deltakerliste

Organisasjon

Navn

Deltagelse

Grünerhagen barnehage

Ledelse og FAU/SU

Akersløkka barnehage

Ledelse og FAU/SU

Sofienbergparken barnehage

Ledelse og FAU/SU

Kråkeslottet barnehage

Iselin Eng

Sjokoladefabrikken barnehage

Ledelse og FAU/SU

Seilduken barnehage

Ledelse og FAU/SU

Grünerløkka skole

Ledelse/FAU/Elevråd

Lakkegata skole

Ledelse/FAU/Elevråd

Møllergata skole

Ledelse/FAU/Elevråd

Sofienberg ungdomsskole

Mishell Shakar

Ja

Sofienberg ungdomsskole

Barbro Alstad

Ja

Sofienberg Ungdomsskole

Wenche N Savalov

Ja

Foss vgs.

Ledelse/FAU/Elevråd

Elvebakken vgs.

Ledelse/FAU/Elevråd

Grünerløkka skoles musikkorps

Postmottak

Lakkegata skoles musikkorps

Postmottak

Møllergata skoles musikkorps

Postmottak

Grünerløkkens Mannsskor

Tor Lund

Ja

Grünerløkkens Mannsskor

NN

Ja

Kunsthøgskolen

Kommunikasjonssjef Atle Faye

Arkitektur- og designhøgskolen

Postmottak

Westerdals

Studentorganisasjon

Einar Granum kunstfagskole

Ottar Gjerde

Ja

Eidar Granums Kunstfagskole

Sonja Wiik

Ja

Strykejernet

Rektor Thorleif Gjedbo

Grüner fotball

Christian Piene Gundersen

Grüner ishockey

Informasjonen

Centrum Tigers

Postmottak

Sportsklubben av 1909

Klubbhuset

Ungdomsråd (bydelen)

Postmottak

Gateteamet (bydelen)

Postmottak

Barnas representant i plansaker

Postmottak

Dragen fritidsklubb (Lakkegata skole (bydelen)

Postmottak

Ja

Ja

Ikke-kommersielle møteplasser

Organisasjon

Navn

Deltagelse

X-ray ungdomskulturhus (bydelen)

Postmottak

Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) Grünerløkka

Torgny Halsaas

Ja

Deichmanske Bibliotek

Kari Ravnaas

Ja

Deichmanske Bibliotek

Kenneth Korstad

Ja

Paulus kirke (Birkelunden)

Daglig leder

Sofienberg kirke (Sofienbergparken)

Daglig leder

Schous kulturbryggeri, herunder:

Daglig leder

Riksscenen (scene for nasjonal og internasjonal
folkemusikk, joik og folkedans)

Daglig leder

Schous kulturstasjon (kulturskolen)

Daglig leder

Popsenteret

Inger Berthelsen

Øvingshotellet

Daglig leder

Studentsamskipnaden (Siloen studenthus)

Eiendomssjef

Ringnes Park Øst Sameie

Sigbjørn Windingstad

Ja

Ja

Beboere

Thorvald Meyers gate 77
Oslo Byes Vel

Postmottak

Rodeløkka Vel

Postmottak

Grünerløkka historielag
Gard Espeland

Enhet for mangfold og integrering (EMI)

Postmottak

Eldreråd (bydelen)

Postmottak

Råd for funksjonshemmede (bydelen)

Postmottak

Paulus sykehjem

Grete Borke

Sykehjem. Engelsborg eldresenter

Inger Marie Kullerud

Oslo Handelsstands forening

Jon Anders Henriksen

Ja

Grünerløkka næringsråd

Ulf Novsett

Ja

LUKS

Sven Bugge

Ja

Norpark

Lars Monsen

Ja

Akerselva næringsforening

Postmottak

Næringsdrivende

Eldre og
funksjonshem
mede

Miljøforeningen Akerselvas venner

Ja

Jan Vardøen
Liebling

Ola Refsnes

Ja

Liebling

NN

Ja

Diverse kafeer, restauranter, eiendomsutvikling

Nevzat Arikan

UNiK Oslo

Heidi Larsen

Lala landskap
H&M v/ Brann- og politistasjonen
For Vardøen og Grünerløkka Brygghus

Kjetil Jonsen

Ja

Organisasjon

Navn

Deltagelse

Grape Architects

Caroline S Hjelseth

Ja

Aspelin Ramm

Kristin Eide

Ja

Spabo Eiendom (Markveien 57)

Jan Spandow

Spabo Eiendom (Markveien 57)

Anne Kari Søvik

Anton B. Nilsen

Knut Halvor Hansen

Aberdeen

Tore Nygaard

Markveien 35

Caroline Hjelseth

Union Eiendomskapital

Cato S. Hauge

Ja

Oslo Elveforum

Are Eriksen

Ja

Naturvernforbundet Oslo Øst

Erik Natvig

Ja

Oslo og Omland friluftsråd

Trond Frenstad

Treets venner

Postmottak

Oslo Natur og Ungdom

Ane Volla

Bellona

Dag Hotvedt

Ja

Syklistenes landsforening - Oslo

Sarah Winge-Sørensen

Ja

Trygg trafikk

Postmottak hovedkontor

Norsk Elbilforening

Postmottak

Norges Taxiforbund Avd. Oslo

Arve Hedenstad

OXLO – Grünerløkka Gateteam

Jens Kristian Holm

Ja

OXLO – Grünerløkka gateteam

Christoffer Kjørsvik

Ja

Leder av bydelsutvalget (A)

Marius Sjømæling

Arbeiderpartiet

Eirin Faldet

Miljøpartiet de grønne (MDG)

Henrik Wather-Johnsen

Ja

Miljøpartiet de grønne (MDG)

Ann Helen Often Hassel

Ja

Miljøpartiet de grønne (MDG)

Skjalg Molvær

Ja

Høyre (H)

Knut Tvedten

Sosialistisk venstreparti (SV)

Tirill Sjøvoll

Rødt (R)

Julie Jørgensen

Venstre (V)

Anita Wold

Fremskrittspartiet (FrP)

Wenche Olafsen

Byutviklingskomiteen Grünerløkka

Jarl W Alnæs

Ja

Byrådssekretær

Rasmus Reinvang

Ja

Byrådsutvalget Grünerløkka

Solveig Arnesen

Ja

URBa

Anne Wodstrup

Ja

URBa

Inés Almeida

Ja

Arkitektstudent

Petri Jäntti

Ja

Andre

Lokalpolitikere

Trafikkanter

Natur- og
verneinteresser

Gårdeiere/
eiendomsutviklere

KUMA Søndagsmarked

Organisasjon

Navn

Deltagelse

Hausmania

Norconsult

Bymiljøetaten

Bondens marked
Parkteateret

Limita Lunde

Byantikvaren

Vidar Trædal

Ja

Kulturetaten

Aud Ganberg

Ja

Kulturetaten

Mari Opsahl

Ja

VAV

postmottak

Odd Helge Løyning

Ja

Line Holand

Ja

Ida Øvren

Ja

Lars Olav Farstad

Ja

Ola Martinsen

Ja

Harald Rapp Nilsen

Ja

Bård Rane

Ja

Katarina Young

Ja

Mari Svolsbru

Ja

Kristin Brunborg Økland

Ja

Anders Hartmann

Ja

Stine Evjen

Ja

Cecilia Stott

Ja

Marit Synnes

Ja

Frode Konst

Ja

Løkka-regnskapet. Felles kunnskapsgrunnlag om sysselsetting, handelsvaner,
byliv og næringsliv.
Deltakerliste - bidragsytere

Organisasjon

Navn

Bymiljøetaten

Odd Helge Løyning

Bymiljøetaten

Gaute Thorsnes

Oslo Handelsstands Forening

Jon Anders Henriksen

Bydel Grünerløkka

Tina B. Olsen

UNIK

Tone Dalen

Spabo Eiendom

Jan Spandow

Konsulent

Norconsult AS

