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Akerselva, og forholdet til ny gate- og byromsstruktur og bussterminal. 
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Veiledning til planprogrammet 

Hva er konsekvensutredning og planprogram? 
Dette planforslaget krever konsekvensutredning og planprogram. Når en plan har vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning sammen med 
planen. Vi i Oslo kommune krever også at noen utvalgte temaer undersøkes i en utvidet 
mulighetsstudie. Hensikten med undersøkelsene og konsekvensutredningen er å få oversikt 
over hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser ulike løsningsalternativer kan gi, og 
hvordan disse skal håndteres. Undersøkelsene og konsekvensutredningen bidrar til at dette 
blir systematisert og er kjent både under arbeidet med planen og når det fattes vedtak om 
planen. 

Kravet om konsekvensutredning innebærer at det skal utarbeides et planprogram. 
Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som 
anses som viktige å undersøke i forhold til miljø og samfunn. Planprogrammet skal beskrive 
hvilket grunnlagsmateriale som må lages for at planforslagets relevante temaer kan vurderes 
tilstrekkelig, beskrive relevante og realistiske plan- og utredningsalternativer og beskrive 
aktuelle samarbeids- og medvirkningsprosesser.   

Konsekvensutredningen og undersøkelsene skal presenteres i hvert sitt dokument og skal 
vedlegges planforslagene som sendes til Plan- og bygningsetaten.  

Hva kan du komme med innspill til? 
Vi ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og 
undersøkelsene skal inneholde. Et viktig grunnlag for vurderingen vil være uttalelser fra 
berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre aktører, som belyser hva 
som er relevante utredningsbehov ut i fra deres kjennskap til området og egne 
ansvarsområder.  

Hvordan er prosessen? 
Forslagsstiller skal utarbeide forslag til planprogram og stå for høringen av det. Etter at 
planprogrammet har vært på høring, skal det bearbeides med relevante innspill fra høringen 
og sendes til Plan- og bygningsetaten. Planprogrammet fastsettes av Plan- og bygningsetaten 
etter at det er forelagt byråd for byutvikling. Det fastsatte planprogrammet ligger så til grunn 
for videre reguleringsplanlegging.  

Høringsperioden er fra 25. april 2022 til 13. juni 2022. 

Bemerkninger i høringsperioden sendes til Asplan Viak v/Karen Rognstad, Postboks 337 
Sentrum, 0101 Oslo eller karen.rognstad@asplanviak.no. 

Saken kan sees og følges på  
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202103235 
  

mailto:karen.rognstad@asplanviak.no
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202103235
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1 MÅL OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

1.1 Innledning 

1.1.1 Bakgrunn for planforslaget/planarbeidet 

Føringene i Områdeprogram for Oslo S 

Områdeprogram for Oslo S, behandlet i Oslo bystyre i 2012, viste en lang rekke tiltak for å 
gjøre Oslo S-området til et bedre knutepunkt, og et bedre byområde. Det ble vist hvordan 
forskjellige barrierer var til hinder for god byutvikling, og åpning av Akerselva nord for 
sporområdet ble fremholdt som særlig viktig. Riving av blant annet Galleri Oslo ble pekt på 
som en mulighet. I 2017 besluttet derfor eierne av Galleri Oslo å se nærmere på hvilke 
muligheter riving av dagens Galleri Oslo kunne gi for byutvikling i området. I 2018-2019 ble det 
gjennomført et parallelloppdrag der fem arkitektkontor deltok. En videreutvikling av A-labs 
prosjekt «Soulside» fra parallelloppdraget ligger til grunn for planarbeidet. 

Plangrepet i Områdeprogram for Oslo S er å styrke kollektivknutepunktet Oslo S, gjenåpne 
Akerselva nord for sporområdet, bygge om Nylandsveibroen og Schweigaards gate for å 
etablere et mer bymessig gatenett, og å utvikle en mer bymessig bebyggelsesstruktur øst for 
Akerselva. Områdeprogrammet anbefalte også at en ny bussterminal skulle plasseres på lokk 
over sporområdet på Oslo S, basert på en antakelse om at kapasiteten ved den eksisterende 
bussterminalen var sprengt, og at busstrafikken skulle øke.  

Galleri Oslo - et nøkkelprosjekt 

For å få gjennomført plangrepet og ambisjonene i Områdeprogram for Oslo S, er Galleri Oslo et 
nøkkelprosjekt. I dag griper veisystem inn i bebyggelsen med av- og påkjøringsramper mellom 
Nylandsbroen og Schweigaards gate. Bebyggelsen, med Oslo Bussterminal i første etasje, 
ligger på et lokk over Akerselva. Dersom Akerselva skal åpnes mellom Vaterlandsparken og 
sporområdet, må veisystemet bygges om og bygningsmassen til Galleri Oslo delvis rives. 
Tomten må reguleres på nytt. Nye premisser for veisystemet og bussterminalen gir helt nye 
muligheter for utviklingen av Galleri Oslos tomt og hele Vaterlandsområdet. Dette potensialet 
ønsker forslagsstiller å utforske i planarbeidet. 

Status for planarbeidet for ny bussterminal 

Forslaget om å legge bussterminalen over sporområdet ble fulgt opp i et eget planarbeid, men 
våren 2021 besluttet Byråd for miljø og samferdsel at planarbeidet skulle avsluttes. Flere 
statlige aktører hadde kommet med innsigelser til planforslaget, og en ny bussterminal over 
sporområdet ble vurdert å være et komplisert og kostbart prosjekt. Byrådet mente det er lite 
sannsynlig at en ny bussterminal over Oslo S vil realiseres i overskuelig framtid. Ruter ble 
varslet om at bussterminalstrukturen istedenfor skal utredes på nytt. Foreløpige føringer for 
oppdraget til Ruter er at fremtidig busskapasitet forventes å bli lavere enn i dag, og at 
terminalen må ligge tett på Oslo S. For Galleri Oslo betyr det at prosjektet må ta høyde for at 
terminalen kan bli liggende i planområdet. 

Status for utredningsarbeidet for Schweigaards gate og Nylandsveien 

Områdeprogram for Oslo S forutsetter et mer bymessig gatenett. Høsten 2021 ferdigstilte 
Bymiljøetaten en Konseptvalgutredning (KVU) for Schweigaards gate og Nylandsveien, som ser 
på ulike alternativ for omlegging av veisystemet. Bymiljøetatens anbefaling er ikke forankret 
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hos berørte aktører. Det er ikke enighet mellom Bymiljøetaten og statlige og kommunale 
myndigheter. Videre prosess avgjøres av byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Det er ventet 
at planarbeid for Schweigaards gate og Nylandsveien vil starte i regi av Oslo kommune, men 
det er usikkert når dette vil skje. 

Planalternativene i planprogrammet skal tilpasses løsning for vei og buss 

Løsningen for veisystemet og bussterminalen er sentrale premisser for utviklingen av Galleri 
Oslo, og skal løses gjennom egne utredninger og planprosesser. Forslagsstiller er en aktiv 
pådriver for å få nødvendige avklaringer og rammebetingelser for disse premissene på plass, 
parallelt med at Galleri Oslo-prosjektet utvikles. Dialog, samarbeid og informasjonsutveksling 
knyttet til prosess og kunnskapsgrunnlag sikrer fremdrift i prosessene og et godt utfall. 
Forslagsstiller ønsker å bidra til dette. 

Beslutningene om fremtidig veisystem og bussterminal skal være tilstrekkelig utredet og 
forankret før planforslaget for Galleri Oslo legges ut til offentlig ettersyn. Planalternativene 
som er vist i planprogrammet, skal derfor kunne tilpasses endelig løsning for vei og buss, slik 
at planforslaget med konsekvensutredning forholder seg til avklart løsning. Planalterantivene, 
slik de er illustrert i planprogrammet, viser derfor ikke konkrete løsninger for hverken 
veisystemet eller bussterminalen, men utredningsprogrammet beskriver behovet for 
undersøkelser (løsningsmuligheter) og vurdering av konsekvenser (virkninger) knyttet til 
temaene vei og buss, slik at det vil bli belyst når planforslaget skal utarbeides. 

1.1.2 Hovedmål med planarbeidet  
Forslagsstillers ambisjon, og hensikten med prosjektet, er å utrede hvordan en utvikling av 
området rundt Galleri Oslo kan bidra til å skape et langt mer attraktivt, levende og åpent 
byområde enn hva som er tilfellet i dag, hvor bebyggelsen og veisystemet oppleves som 
barrierer i byen.  

Hovedgrepet i forslaget er å etablere et sammenhengende bygulv på begge sider av Akerselva, 
hvor nye byrom og forbindelser opphever dagens barrierevirkninger, og kobler området 
sammen. Ved å tilrettelegge for nedbygging av veisystemet, prioritering av fotgjengere og 
syklister, videreføring av elverommet ned til Schweigaards gate og etablering av nye parker og 
byrom, vil planen bidra til å gjøre Oslo til en grønnere by. Sammenhengen med Vaterland og 
Grønland vil gjøre dette til en langt mer inkluderende, trygg og bærekraftig del av byen. 

Oslos kommuneplan 2018 (samfunnsdelen) gir viktige føringer for arealplanleggingen. En 
utvikling av Oslo S-området med Galleri Oslo-eiendommen kan oppfylle målet i 
kommuneplanen om «reduksjon av klimagassutslipp gjennom byutvikling langs banenettet og 
prioritering av utvikling innenfra og ut». En regulering av planområdet kan også bidra til å gi en 
grønnere, varmere og mer skapende by, en mer sosialt bærekraftig hverdagsby med vekt på 
kvalitet og attraktivitet samt gode og trygge nabolag. Samtidig skal planleggingen være et 
viktig bidrag til å videreutvikle Oslos hovedstadsfunksjoner og god regional samhandling og 
sammenheng. 

Nye Galleri Oslo skal være et bærekraftig prosjekt, og benytter seg i planfasen av BREEAM 
Communities for å nå dette målet. 
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1.2 Planområdet 

1.2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Flyfotoet viser planområdet (hvit linje) med Galleri Oslo, Oslo bussterminal, veisystemet og tilgrensende 
gater og byrom 

Planområdet ligger nordøst for Oslo S, mellom Vaterland og Grønland. Den vestre delen av 
planområdet, vest for Nylandsveien, ligger i bydel Sentrum, mens den østre delen ligger i bydel 
Gamle Oslo. Planområdet har adresse Schweigaards gate 4, 6, 8, 10, 12 og 14 og Tøyenbekken 
21 og 23. Schweigaards gate avgrenser planområdet mot sør. Mot vest og nordvest grenser 
planområdet til Sonja Henies plass og Plaza Hotel. Mot nord og nordøst grenser planområdet 
til Vaterlandsparken, Akerselva, Olafiagangen og Smalgangen. Den østre delen av planområdet 
grenser til Tøyenbekken. 

Nylandsveien krysser planområdet i bro, med på- og avkjøringsramper til Schweigaards gate 
innenfor planområdet. Akerselva krysser planområdet i kulvert under bakken. 

Planområdet er 29 230 m². 

1.2.2 Dagens situasjon 
Planområdet består av et langstrakt kontorbygg, Galleri Oslo, som strekker seg ca 400 meter 
langs Schweigaards gate, fra Sonja Henies plass i vest til Tøyenbekken i øst. Nylandsveien går i 
bro gjennom bebyggelsen, med ramper ned til Schweigaards gate under bebyggelsen i vest og 
øst. I den østlige delen av Galleri Oslo ligger Oslo Bussterminal, med parkering og 
oppstillingsplasser for bussene på bakkeplan utendørs mot nord. Terminalen ligger delvis på 
lokk over Akerselva og delvis under Nylandsveibroen. Hovedinngangen og service- og 
ventearealer ligger i første etasje mot Schweigaards gate. 
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Galleri Oslo ligger langs Schweigaards gate  Kulverten til Akerselva går under bygget 

 Nylandsveien deler bygget i to i de øverste 
etasjene 

I den østlige delen fyller Oslo bussterminal første 
etasje og bakkeplan 

 
Nylandsveiens østre rampe går under bygget i 
den østlige delen av planområdet 

 
Nylandsveiens vestre rampe går under bygget i 
den vestlige delen av planområdet 

I vest har Galleri Oslo inngang ved Sonja Henies plass i plan 2 fra gangbroen som krysser 
Schweigaards gate fra Oslo S. En inngang mot nord fra plan 2 har videre gangforbindelse mot 
Olafiagangen via en rampe som går langs østre rampe. Ellers er bussterminalen med bussenes 
oppstillingsområde fysisk avstengt mot nord. Mot øst ligger inngangen fra Tøyenbekken i plan 
2 med rampe og trapp ned til gaten. Under bakken er det parkeringsanlegg, ett på vestsiden av 
elvekulverten, og ett på østsiden. Adkomst til parkeringskjeller og varelevering i vest er fra 
Sonja Henies plass, mens innkjøring til parkeringskjeller i øst er fra Tøyenbekken, ved Grønland 
torg. For øvrig er det få åpninger i første etasje ut mot gaten, og fasaden oppleves lukket mot 
omgivelsene. Veisystemet legger beslag på store arealer og er lite tilrettelagt for fotgjengere 
og syklister. Trafikkmaskinen og byggets langstrakte form lager en fysisk og visuell barriere 
som skaper dårlige forbindelser og lite attraktive byrom i området. 
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1.2.3 Eierforhold  
Planavgrensningen dekker primært forslagsstillers eiendom (230/411) og en mindre eiendom 
(230/435) mot Tøyenbekken og Schweigaards gate som Oslo kommune har grunnbokshjemmel 
til, og som er overbygget av Galleri Oslo. I tillegg er østre og vestre rampe (250/63), som er 
statlig eiendom, inkludert i planområdet i sin helhet.  

Mot Olafiagangen og Akerselva er en mindre del av 999/1 og de kommunale eiendommene 
208/881, 250/13 og 999/815 inkludert i planområdet. I tillegg er arealet mellom Galleri Oslo 
og Smalgangen (del av 230/421) inkludert i planområdet. 

 Eierforhold 
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1.3 Planstatus og andre rammebetingelser 

1.3.1 Statlige bestemmelser og retningslinjer 

Nasjonale føringer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 (2019)  

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Regjeringen legger vekt på at vi 
står overfor fire store utfordringer:  

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning  
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  
• Å skape et trygt samfunn for alle 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge, og at 
bærekraftmålene skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

Hensikten med retningslinjene er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom sin 
planlegging skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og å begrense eller unngå ulemper 
grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler. Retningslinjene gir føringer for 
hvordan klimatilpasning skal bli ivaretatt i planleggingen. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 
og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal 
tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges 
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, og å gi 
kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling. Retningslinjene gir et grunnlag for å vurdere saker der 
barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging – T-1442/2021 (2021) 

Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering og 
planlegging av det fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet, forebygger 
helsekonsekvenser av støy, samt ivaretar og utvikler gode lydmiljøer og stille områder. 
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For å forebygge støyplage og andre negative helsekonsekvenser er det i retningslinjen gitt 
kvalitetskriterier for ny støyfølsom bebyggelse. Kvalitetskriteriene sikrer at bebyggelsen får 
gode lydmiljøer utendørs med tilfredsstillende støynivå, samt at det for boliger er en stille side 
hvor soverom og oppholdsrom kan plasseres. 

Nasjonal transportplan 2018-2029 (2017) 

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal 
arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: «Et 
transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet.» 

Regionale føringer 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus med handlingsprogram 2015-2018 
(Vedtatt av Oslo bystyre 2015)  

Målet er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.  
Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den 
flerkjernete regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal 
være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for 
biltransport. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i tillegg felles mål om å halvere 
klimautslippene innen 2030. 

Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten (25.01.2017) 

Staten, ved Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune har forhandlet fram en bymiljøavtale for Oslo og Akershus.  

Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Bymiljøavtalene er et virkemiddel for å bidra til at målet 
nås. Løsningene som velges må bidra til at det utvikles løsninger som sikrer bedre 
framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til 
privatbil.  

Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036 (05.06.2016) 

Det overordnede målet for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og 
tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus. Hovedmålet er å sikre god fremkommelighet 
for alle trafikantgrupper og å ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gange og 
sykkel. 
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1.3.2 Kommunale planer og føringer 

Kommuneplan 2018, Samfunnsdelen 
 

Kommuneplanens samfunnsdel handler om 
hvordan Oslo kommune skal utvikle 
tjenestene, legge til rette for 
samfunnsutvikling og løse oppgavene best 
mulig fram mot 2040. Byutviklingsstrategien 
sier noe om hvordan vi skal utvikle byen slik 
at vi når målene i samfunnsdelen, og bygger 
videre på strategien i Kommuneplan 2015, 
om en kompakt og banebasert utvikling. 

Tre perspektiver på den fysiske byen 
vektlegges: Hovedstaden, Nullutslippsbyen 
og Hverdagsbyen. Kart med arealstrategi 
mot 2030 angir området rundt Oslo S 
markert i gult som utviklingsområde i indre 
by. Lilla stiplede linjer er fremtidige 
kollektivforbindelser. 

 
Arealstrategi mot 2030 

Kommuneplan 2015, Arealdelen 
 

Arealbruk   

Planområdet ligger innenfor 
utviklingsområde sentrum 
(U1). Kommuneplanens § 11.1 angir at 
utviklingsområder i indre by skal vurderes 
med høy tetthet og sikre høy 
bymessig/arkitektonisk kvalitet, 
grønnstruktur og gode gate- og byrom. 
Området skal videreføre omkringliggende 
nettverk av offentlige rom og forbindelser.   

Kommuneplanens § 11.2 angir at for 
områder avsatt som utviklingsområder kan 
det vurderes høyere maksimal 
gesims/mønehøyde enn områdets 
dominerende høyder, dersom etasjer 
avtrappes for å innordne seg 
gatestrekningens høyeste dominerende 
fasadegesims. Avtrapping skal hensynta 
best mulig solforhold mot syd og vest for 
tilliggende byrom, strøksgater og gårdsrom. 

 
Plankart 1-2 Arealbruk.  
Planområdet ligger innenfor utviklingsområde 
sentrum (Ul). 

Retningslinjer: Det kan vurderes tillatt inntil 30 meter gesimshøyde (inntil 42 meter langs 
Ring 1). Planområdet ligger ikke innenfor avgrensningen langs Ring 1 som er vist med svart 
stiplet linje i kartet.  
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Henssynssoner 
Planområdet ligger innenfor 
hensynssonene:  

• H190_1 anlegg i grunnen 
(eksisterende trasé for t-
bane/jernbane)  

• H190_2 anlegg i grunnen – (fremtidig 
trasé for t-bane/jernbane)  

• H320_1 flomfare stormflo   

Kommuneplanens § 14.2 gir føringer for 
hensynssonene anlegg i grunnen og § 14.4 
gir føringer for flomfare stormflo. 

 
Plankart 2-2 Hensynssoner 

 

Støy 

 

Planområdet ligger i rød støysone – 
gjennomsnittlig støy i døgnet over 65 dB fra 
vei. Planområdet ligger innenfor avvikssonen 
for støy.   

Kommuneplanens § 7.2 punkt 3b) angir at 
det kan anlegges bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål i gul og rød 
støysone. Boliger skal ha minimum en fasade 
som vender mot stille side. Halvparten av 
oppholdsrom og minimum ett soverom skal 
vende mot stille side. Det skal tilbys 
bruksmessig egnede private eller felles 
private uteoppholdsarealer med soner med 
støynivå under anbefalt grense.  

Temakart T1  Støy 
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Luftkvalitet 
 

Det er registrert mørk rød sone for nitrogendioksid og lyserød og gul sone for svevestøv.  

Kommuneplanens § 7.2 angir at ved regulering og søknad om tiltak som er følsomme for 
luftforurensning skal det vurderes gjennomført tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet. 

Temakart T2 Luftforurensning (nitrogendioksid) 
 

Temakart T3 Luftforurensning (svevestøv) 

 

Kulturminner og gul liste 

 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor 
planområdet, men mange i influensområdet.   

*Den gule sirkelen som berører planområdet 
er rester av en båt som ble utgravet i 2011 i 
forbindelse med veibygging. 

 
Temakart T5 Kulturminner og gul liste 
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Blågrønn struktur 

 

Temakartet for blågrønn struktur viser 
fremtidig turdrag fra Vaterlandsparken til 
sporområdet (grønt), og fremtidig åpning av 
Akerselva (blåprikket). Kartet viser også 
eksisterende turvei langs Akerselva 
(sortprikket) og andre viktige 
gangforbindelser (sort stiplet). Gater 
markert i gult er viktige kommunikasjonsårer 
med eksisterende og nye trær. 

I retningslinje til kommuneplanens § 13-3 
Vassdrag står det blant annet innenfor en 
sone på 20 meter fra vannkant for hovedløp 
bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye 
anlegg eller gjøres vesentlige 
terrenginngrep. Etablering av turveier kan 
tillates. De byggefrie beltene bør så langt 
som mulig være allment tilgjengelige der 
dette ikke kommer i konflikt med natur- og 
landskapsverdier. Innenfor de byggefrie 
beltene bør det sikres areal for naturlig 
kantvegetasjon.  

Det er registrert naturtype B-områder langs 
Akerselva (temakart T4 Naturmiljø). 

 
Temakart T7 Blågrønn struktur 

Kommunedelplaner og områdeprogram 

Kommunedelplan for Akerselva miljøpark KDP4 (1990) 

Planen sikrer et gjennomgående parkdrag og 
bevaring av verneverdig bebyggelse langs 
Akerselva fra Maridalsvannet til Vaterland.  

Planen har som målsetting at Akerselva 
miljøpark skal utvikles som et nasjonalt og 
lokalt område for rekreasjon og læring. Den 
skal by på rike og varierte opplevelser i et 
lett tilgjengelig, sammenhengende parkbelte 
fra Maridalsvannet til Vaterland. 
Publikumsorienterte funksjoner bør 
tilstrebes lokalisert i den del av bygge-
områdene som vender mot elva og parken. 
Ved nyanlegg må en unngå virkninger på 
parkområdene i form av uheldig skygge-
legging, vindbelastninger og endringer i 
grunnvannstand. Planområdet til Akerselva 
miljøpark avsluttes rett nord for Galleri Oslo 
(delområde 7, Grünerbrua – Vaterland). 

Kommunedelplan for Akerselva miljøpark 
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Kommunedelplan for torg og møteplasser KDP17 (2009) 

Kommunedelplanen gir føringer for en 
overordnet struktur av torg og møteplasser i 
alle bydeler i Oslo. Den fastlegger at nye 
utbyggingsprosjekter skal sørge for et godt 
tilbud av torg og møteplasser. 

Galleri Oslo ligger delvis innenfor området 
som i planen er definert som 
sentrumsområde. Gater og byrom rundt 
Galleri Oslo er kategorisert på følgende 
måte: 

– Akerselva er vist som "Annen overordnet 
møteplass - eksisterende. 
Reguleringsplan opprettholdes". Langs 
elven er det vist en forbindelse som 
"Overordnet forbindelse - eksisterende. 
Reguleringsplan opprettholdes". 

– Olafiagangen og Grønlands torg er vist 
som "Torg/plass - eksisterende. 
Reguleringsplan opprettholdes". 

– Smalgangen og Teaterplassen er vist 
som "Lokale torg og møteplasser. 
Reguleringsplan opprettholdes". 

– Annette Thommessens plass og 
forbindelsen videre sørover over 
sporområdet er vist som "Torg/plass - 
ikke opparbeidet. Reguleringsplan 
opprettholdes". 

– Smalgangen, Grønland og Schweigaards 
gate er vist som "Strøksgate eller annen 
gate som skal tilrettelegges som 
møteplass". 

– Tøyenbekken, mellom Grønlands torg og 
Annette Thommessens plass, er vist som 
"Overordnet forbindelse - ny. Unntatt 
juridisk binding". 

– Nylandsveien, sørover fra Schweigaards 
gate, er vist som "Overordnet 
forbindelse – ikke opparbeidet. 
Reguleringsplan opprettholdes". 

Kommunedelplan for torg og møteplasser 
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Områdeprogram for Oslo S  (2012)  

Planområdet inngår i Områdeprogram for 
Oslo S, som definerer knutepunktets rolle og 
gir føringer for planarbeidet videre. Bystyret 
har sluttet seg til programmets visjoner og 
mål. Avklaringer av høyder og 
utbyggingsvolum er forutsatt gjort i 
reguleringsplaner for delområdene.   

Oslo S-området skal styrke sin kapasitet og 
være et funksjonelt, effektivt og klimavennlig 
knutepunkt og en portal til Oslo. 
Kollektivtransport, syklister og gående skal 
prioriteres. Området skal ha et mangfold av 
aktiviteter og byfunksjoner og den 
arkitektoniske kvaliteten i bebyggelse, gate- 
og byrom skal være høy samt oversiktlig og 
helhetlig tilknyttet den omkringliggende 
bystrukturen. Områdeprogrammet 
vektlegger å styrke kollektivknutepunktet 
Oslo S, og plassering av en ny bussterminal 
inngår som en viktig premiss, og det er 
anbefalt mulig plassering av ny bussterminal 
på lokk over sporområdet.  

Det fremheves at Akerselva og 
Vaterlandsparken er hovedelementer i 
områdets blågrønne struktur, og at ny 
bebyggelse skal bidra til å styrke og utvikle 
parkrommet langs elva. Korridoren langs 
Akerselva bør være 85 meter bred.   

Sone for høyhus avgrenses langs Sonja 
Henies plass (A), Karl Johans gate (B) og 
korridoren langs Akerselva (C). De røde 
arealene angir sone for mulige enkelte 
høyhus. Bebyggelse skal utenfor denne 
avgrensningen trappe seg ned mot fjorden, 
elva og historisk bebyggelse. Det angis 
kriterier for vurdering av høyhus i 
områdeprogrammet. 

 
Prinsipplan for Områdeutvikling Oslo S  

 
Overordnet plankonsept 

 
Sone for høyhus 

For delområde Grønland beskrives det at kvartalsstrukturen skal danne en klar østvegg mot 
Akerselva. Nye bygningsvolumer tilpasses eksisterende bebyggelse på Grønland. Maksimale 
høyder 30 meter. Dersom viktige kvaliteter sikres kan detaljplaner åpne for noe større 
høyder enn 30 meter, for eksempel som markering av hjørnet mot 
Akerselva. Boligandel minimum 50 %. 
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For delområde Vaterland beskrives det at ny bebyggelse må bidra til å styrke og utvikle 
parkrommet langs elva. Det åpnes ikke for nye høyhus eller utvidelse av Oslo Plaza over 42 
meters høyde, men bygg opptil 42 meter tillates ved riving eller hovedombygging av Galleri 
Oslo. 

Andre kommunale føringer  

Byrådserklæring 2019 – 2023: Plattform for byrådssamarbeid (2019) 

Byrådets visjon er et Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til 
alle. I byrådsplattformen trekkes det blant annet fram at Oslo skal bli verdens første 
utslippsfrie storby i 2030, og at Oslo skal fortsette å være en viktig motor for norsk økonomi 
ved å tilrettelegge for sterke kunnskapsmiljøer for et innovativt og skapende næringsliv. 

Høyhus i Oslo: Strategi for videre utvikling (2005)  
Oslos grønne preg med et klart amfilandskap med grønne åssider og teppekarakter på 
bebyggelsen som hovedprinsipp må opprettholdes som i dag. Den historiske indre 
bykjernens strukturer må også opprettholdes. Byrådet foreslår at høyhus i Oslo defineres 
som bygg høyere enn 42 meter byggehøyde over terreng, og at dette skal være maksimal 
byggehøyde i Oslo, med unntak av områdene Bjørvika, Bispevika og Vaterland, hvor det ikke 
settes en slik høydebegrensning. I forbindelse med reguleringsforslag der forslagsstiller 
foreslår bebyggelse med byggehøyde over 42 meter, skal det alltid utarbeides et alternativt 
reguleringsforslag med byggehøyder under 42 meter. Nye høyhus bør formes som slanke 
punkthus plassert på en større bygningsbase. Ifølge bystyrets høyhusvedtak skal høyhus 
plasseres på base for å dempe vindturbulens på bakkeplan. 

KVU Oslo-navet. Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo 
(2015) 
KVU’ens mål er å belyse hvilket kollektivt 
transporttilbud som må utvikles for å ta 
veksten i persontrafikken i 
hovedstadsområdet med kollektivtrafikk, 
sykling og gåing, i et 2060-perspektiv.  

I rapporten anbefales Oslo bussterminal 
videreført og rendyrket som en terminal for 
langrutebusser. Regionale ruter foreslås 
omgjort til tilbringerlinjer til 
kollektivknutepunkt som Lysaker, Bryn, 
Sinsen, Asker, Sandvika, Lillestrøm, 
Jessheim, Ås og Ski. En forutsetning for 
denne løsningen er at den kapasitetssterke 
kollektivtransporten, særlig T-bane og tog, 
bygges ut slik at kapasiteten blir god nok til 
å ta imot reisende som, i stedet for å komme 
med busser inn til Oslo sentrum, bytter fra 
buss til bane ved knutepunktene. 

 

Anbefalt konsept 



 

19 
 

KVU Oslo-navet er utført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune med Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS som 
prosjekteiere. 

I notat til bystyret datert 06.04.2021 fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel og 
byrådsavdeling for byutvikling orienteres det om at byrådet vil avslutte arbeidet med 
planlegging av ny bussterminal over Oslo S. I stedet gis Ruter i oppdrag å utarbeide et 
forslag til fremtidig bussterminalstruktur basert på anbefalinger i KVU Oslo-navet. 

Handlingsplan for økt byliv i sentrum (2018) 

Handlingsprogram for økt byliv foreslår 
strategier og tiltak som skal gjøre bylivet i 
Oslo sentrum mer mangfoldig og variert.  

Handlingsprogrammet bygger videre på 
hovedfunnene fra Bylivsundersøkelsen i 
2014, og inngår i Program for Bilfritt byliv. 
Det skal bidra til å fremme byen som en 
arena for menneskelig aktivitet og 
opplevelser.  

Særlig relevant for Galleri Oslo er tiltakene:   

– Utbedre snarveiforbindelse mellom 
Grønland torg og Galleri 
Oslo/Bussterminalen, ved å åpne opp for 
passasje direkte fra Vaterland (mot 
torget) inn til bussterminalen.  

– Legge Tøyenbekken og krysset 
Tøyenbekken x Schweigaards gate bedre 
til rette for fotgjengere. 

– Utvikle Nylandsbroa som fotgjenger-, 
sykkel- og kollektivforbindelse over 
sporområdene og som Oslos «highline», 
en grønn parkforbindelse.  

– Ombygge Schweigaards gate til en 
funksjonell bygate med prioritet for 
myke trafikanter og en forbindelse 
mellom sentrum og Gamlebyen. 

Overordnet plankonsept 
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Konseptvalgutredning (KVU) for Schweigaards gate og Nylandsveien (29.10.2021) 
Konseptutvalgutredningen og ble levert av 
Bymiljøetaten (BYM) til Byrådsavdeling for 
miljø og samferdsel 29.10.2021.  

Hensikten har vært å avklare fremtidig bruk 
og utforming av gatenettet. Bakgrunnen for 
bestillingen var at trikken er flyttet til 
Dronning Eufemias gate, og at den 
omfattende byutviklingen i området og 
utbyggingen av Intercity-nettet med mer gjør 
det nødvendig å se på arealbruken i gatene 
på nytt. 

De prosjektutløsende behovene for KVU-en 
defineres som (i prioritert rekkefølge): 

 
Avgrensning av området for 
konseptvalgutredningen 
 

– Behov for bedre trafikksikkerhet og attraktivitet for gående og syklende.  
– Behov for trygge og attraktive byrom.  
– Behov for å sikre framkommeligheten for buss.  
– Behov for å håndtere flom og overvann. 

Utredningen analyserte 4 ulike konsepter, samt dagens situasjon (0-referanse alternativet).  

Konsept 1 er Bymiljøetatens anbefaling. Det er knyttet høy reguleringsrisiko til det anbefalte 
konseptet, som oppgis å være kontroversielt internt i kommunen. Konseptvalget er ikke 
kvalitetssikret. 

Arkitekturpolitikk for Oslo (2019) 

Arkitekturpolitikken for Oslo skal bidra til å fremme en attraktiv, grønn og klimavennlig 
byutvikling med gode levekår og oppvekstforhold for alle. Arkitekturpolitikken er forankret i 
byrådets overordnede mål om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. 
Arkitekturpolitikken handler om utformingen av byens landskap, uterom, anlegg og bygg, og 
om hvordan arkitektur bidrar til å dekke samfunnets behov. Bystyret slutter seg til følgende 
visjon og innsatsområder med tilhørende mål i Arkitekturpolitikk for Oslo – en bærekraftig 
by det er godt å leve i. Visjon: Oslos arkitektur skal bidra til en grønnere, varmere og mer 
skapende by med plass til alle. 

Veileder for bymessig utforming (2019) 

Det er et mål at byen skal utvikles som en kompakt, flerfunksjonell by med bymessig 
utforming. Plan- og bygningsetaten ser et behov for retningslinjer som kan bidra til å sikre 
bymessighet med kvaliteter som legger til rette for ønsket byliv. Dette er viktig for å bidra 
til en sosialt bærekraftig byutvikling der alle har tilgang til viktige felles goder i det 
offentlige rom, som blågrønne arealer, attraktive byrom og strøksgater med kultur, handel 
og uteliv og sambruk av arealer og lokaler. 
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På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo 
(2017) 

Som del av Områdeløftet i Bydel Gamle Oslo er det utført en sosiokulturell stedsanalyse for 
Grønland. Målet var å få fram beboernes utfordringer, ønsker og ressurser. 

Grønland er et boligområde med om lag 10 000 beboere, og samtidig del av Oslo sentrum. 
Området er uten tvil hovedstadens og landets mest mangfoldige byområde langs mange 
dimensjoner. Befolkningen består av grupper med høy inntekt og utdanning side om side med 
grupper med svært store levekårsutfordringer. Grønland har den høyeste andelen barn som 
vokser opp i lavinntektsfamilier i hovedstaden. Mange av områdene som omkranser Grønland 
gjennomgår dessuten for tiden store transformasjoner med store byutviklingsprosjekter, og 
Grønland er også selv i drivende endring. Gentrifiseringen er tydelig. For å styrke nærmiljøet 
og oppvekstforholdene foreslås det blant annet å satse på møteplasser og uterom hvor ulike 
grupper kan møtes på tvers.  

Det er flere sider ved lokalmiljøet som er utfordrende for barn. Det handler for det første 
om en rekke fysiske forhold som få egnede uteområder å boltre seg på, trafikkfarlige gater 
og små leiligheter. Mange av ønskene barn og unge har kommet med dreier seg om fysiske 
tiltak som mer utebelysning, mer renhold og bedre vedlikehold av det offentlige rom, 
reduksjon av biltrafikken, men også mer synlig politi, en oppfølging av bomiljøene, langt flere 
møteplasser og tilbud til barn og unge. 

Belysningsplan for Oslo sentrum (2011) 

Belysningsplanen er et styringsverktøy, som beskriver de overordnede retningslinjene for 
hvordan byens belysning skal utformes og planlegges i Oslo sentrum. Belysningsplanen skal 
være et praktisk redskap for å kvalitetssikre at den fremtidige belysningen av byens gater 
og byrom utføres ut i fra et helhetshensyn. God belysning er et viktig trygghetsskapende 
tiltak. 

Byøkologisk program (2011) 

Programmet ble vedtatt av bystyret 23. mars 2011, og har følgende visjon og hovedmål: 

Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på 
gode friområder. Oslo kommune skal arbeide for å realisere sine visjoner om en miljøvennlig 
og bærekraftig byutvikling og drift ved å prioritere innsatsen i følgende innsatsområder: 

1. Oslo skal redusere støy, luftforurensing og klimagassutslipp 
2. Oslo skal ha et miljøeffektivt transportsystem 
3. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom 
4. Oslo skal ha kretsløpsbasert avfallshåndtering 
5. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur 
6. Oslo skal ha en miljøeffektiv kommuneforvaltning 
7. Oslo skal samarbeide med innbyggerne, næringslivet og staten for et bedre oslomiljø 
8. Oslo skal bidra til, og samarbeide for et bedre miljø regionalt, nasjonalt og globalt 
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Oslo kommunes klimastrategi (2019) 

Følgende mål er vedtatt av bystyret 

1. Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 prosent sammenliknet med 2009. 
2. Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir 

ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 2030. 
3. Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 prosent sammenliknet med 

2009. 
4. Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik 

at den er rustet for de endringer som forventes fram mot 2100. 
5. Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 

2020. 

Oslo kommunes strategi overvannshåndtering, 2013 – 2030 
Flere og større nedbørshendelser gir store utfordringer i dag og forventes å gi større 
utfordringer i fremtiden. Oslo er en tettbygd by med mange tette flater, som i kombinasjon 
med klimaendringene vil gi mer overvann i byen. Dette kan medføre store skader på 
bygninger og infrastruktur og utgjøre en fare for liv og helse. Ved våtere vær og fortetting 
av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Denne strategien er første skritt 
på veien og peker på noen nødvendige tiltak som må gjøres for å unngå negative 
konsekvenser. Oslo ønsker å gi vannet tilbake sin plass i byen. Overvann skal være en 
naturlig del av tidlig planlegging, og det skal benyttes åpne og fleksible overvannsløsninger. 

Handlingsplan for overvann (2019) 
Denne bygger videre på strategi for overvannshåndtering i Oslo. Hensikten er at overvann 
skal gis plass i bybildet. For å få til en god, klimatilpasset og bærekraftig 
overvannshåndtering må man benytte seg av flerfunksjonelle løsninger. For å få til en bedre 
overvannshåndtering skal det utvikles et åpent flomvei- og fordrøyningsnettverk, som virker 
i samspill med rørsystemene. Lokale tiltak som f.eks. regnbed og grønne tak kan bidra til å 
sikre åpne løsninger. Åpne løsninger vil også kunne rense forurenset overvann, fordrøye og 
holde tilbake overvann, slik det er beskrevet i 3-trinnsstrategien. Innfiltrere når det regner 
litt, samle og forsinke når det regner mye og sikre trygge flomveier når det regner kraftig. 
Naturlige dreneringslinjer må opprettholdes. 
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Norm for blågrønn faktor (2019) 
Blågrønn faktor er et verktøy som skal brukes av kommunen og utbyggere i arealplan- og 
byggesaker for å fremme blågrønn utvikling av Oslos byggesone. Den er et ledd i arbeidet 
med oppfølging av mål i kommuneplanens arealdel og samfunnsdelens byutviklingsstrategi 
om å styrke Oslos blågrønne preg samtidig med videreutvikling og fortetting av byen. 
Normen skal legges til grunn ved behandling av plan- og byggesaker for boliger eller med 
innslag av bolig, jf. også retningslinje om blågrønn faktor til kommuneplanens bestemmelse 
om overvann og om vann og vegetasjonskvaliteter. 

Kartet i normen viser to soner: tett by og åpen by. I tett by er det aktuelt med høyere 
arealutnyttelse, og normen åpner derfor for noe mindre innslag av blågrønne løsninger 
sammenlignet med åpen by. For tett by er normtallet for blågrønn faktor for boliger (BGF) 
0,7. I arealplaner skal det sannsynliggjøres at normen vil bli tilfredsstilt, ved hjelp av 
tegninger, redegjørelse, foreløpig beregning eller tilsvarende. 

Veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) for Oslo S med deler av Vaterland og 
Grønland (2021) 
Oslo kommune v/Bymiljøetaten har fått utarbeidet en veiledende plan for kabler og 
ledninger (VPKL) for Oslo S med deler av Vaterland og Grønland (2021). Dokumentet 
sammenfatter, beskriver og gir en helhetlig oversikt over den kommunaltekniske 
infrastrukturen i området, både eksisterende og fremtidig. Deler av VPKL er unntatt 
offentlighet. I arbeidet med VPKL er det utarbeidet en overvannsplan for området. Denne er 
ikke unntatt offentlighet, og gir en overordnet veiledning for overvannshåndteringen i 
Oslo S-området. Overvannsplanen bygger på Oslo kommunes strategi for 
overvannshåndtering 2013-2030 og anbefalingene gis med denne strategien som grunnlag. 

Det anbefales at samtlige gater tilrettelegges for størst mulig kapasitet for håndtering av 
flomvann, da planområdet har tilrenning av vann fra større områder oppstrøms i Oslo. Det 
er utarbeidet forslag til hovedflomveier, som kan fungere som føringsveier fram til 
Akerselva og Oslofjorden for vannet fra planområdet. Dimensjonerende nedbørshendelse for 
flomveier er satt til 200 år og klimafaktor er satt til 1,5. 

Det understrekes at gjenåpning av Akerselva og Hovinbekken vil være meget gunstig for 
overvannshåndteringen i planområdet for VPKL Oslo S. Gjenåpningene vil åpne for flere 
muligheter ved utforming av det fremtidige byrommet, og det anbefales dermed sterkt at 
begge vassdragene åpnes. VPKL'en har lagt til grunn en nedramping av Nylandsveibruas 
søndre del, til Schweigaards gates sørside, som skissert i Tiltaksliste for offentlig rom (TOR) 
i Oslo S-området. 

Norm for leilighetsfordeling (2013) 
Følgende veiledende norm for leilighetsfordeling skal legges til grunn ved 
reguleringsplanlegging i bydelene Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen: 

Kategori 1: maks 35 % leiligheter med 35 – 50 m² BRA  

Kategori 2: minst 40 % leiligheter over 80 m² BRA, hvorav inntil 20 % kan bygges som 
kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m² BRA integrert. 
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Utearealnormer. Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i Oslo 
(2019) 
Planområdet ligger innenfor Områdetype 1: Tettest og høy næringsandel. Minste felles 
uteoppholdsareal (MFUA) skal utgjøre minst 12 % av BRA bolig, og det stilles ikke krav til at 
en viss andel av uteoppholdsarealet skal etableres på terreng eller lokk. 20 % av utearealet 
på tak skal være solbelyst til sammen 5 timer 1. mai, hvorav minst 3 timer mellom kl. 15.00 
og kl. 20.00. 

Midlertidig praktisering av krav til parkering i plan- og byggesaker (2017) 
«Midlertidig praktisering av krav til parkering i plan- og byggesaker» ble vedtatt i bystyret 
den 21.06.2017 (sak 202) og er gjeldende parkeringsnorm frem til ny parkeringsnorm blir 
vedtatt. 

Plan for sykkelveinettet (2018) 
Byens sykkelveinett utvides til å omfatte et 
tettere sykkelveinett i umiddelbar nærhet til 
der mange mennesker bor, jobber og ferdes. 
Plan for sykkelveinettet i Oslo er utarbeidet 
av Statens Vegvesen og Oslo kommune. 
Schweigaards gate/Biskop Gunnerus gate og 
Nylandsveien er angitt med eget 
sykkelanlegg.  

Gatenormal for Oslo (2020) 
Gatenormalen gir utfyllende bestemmelser for planlegging og prosjektering av alle 
kommunale gater. Gatenormalens funksjon og mulighet til fravik er beskrevet i denne 
gatenormalen. 

Gatebruksplan for Vaterlandsområdet (2021) 
Bymiljøetaten har utarbeidet en gatebruksplan for Vaterlandsområdet. Det skal utarbeides 
et mulighetsstudie for Vaterlandsområdet som en oppfølging av gatebruksplanen. 

Tiltaksliste for offentlige byrom i Oslo S-området, med Vaterland og deler av Grønland 
(2021) 
Målet med Tiltakslisten for Oslo S-området 
er å sikre en koordinert utvikling av de 
offentlige rommene i området rundt Oslo 
sentralbanestasjon, Vaterland og Grønland. 
Tiltakene i tiltakslisten bygger på 
Områdeprogrammet for Oslo S og visjonen 
Oslo bystyre vedtok for Oslo S-området 
26.09.2012. Visjonen setter som mål at de 
offentlige rommene skal være attraktive, 
gode, varierte, trygge og inviterende for 
opphold og sosialt samspill. 

 
Hovedgrepene i tiltakslisten: Åpning av Akerselva 
og utvikling av Schweigaards gate. 
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Kollektivtransport, syklister og gående prioriteres. I tillegg er overordnede føringer som 
Kommuneplanen 2015, plan for sykkelveinettet, sykkelstrategien og overvannstrategien 
lagt til grunn. Disse påpeker alle et behov for opprustning av forbindelser for myke 
trafikanter, samt at byområdene skal være trygge og gode å oppholde seg i.  

Hovedgrepet i tiltakslista er «elva» og «gata»: Akerselva miljøpark skal videreføres over 
sporområdet og ned til fjorden. Schweigaards gate skal styrkes som grønn hovedgate med 
aktive fasader og tilrettelegges for økt byliv og bruk. De to byrommene er de strukturelle 
elementene som kan binde sammen området, tilrettelegge for flere gående og syklende og gi 
høyere kvalitet, trivsel og opplevd trygghet i området. 

Tiltakslisten for offentlig rom i Oslo S-området er utarbeidet av Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten, med innspill fra Bymiljøetaten og Vann- og 
avløpsetaten. Tiltakslisten skal ikke vedtas politisk, men fungere som et internt kommunalt 
arbeidsverktøy for utviklingen av Oslo S-området. Arbeidet med tiltakslisten har begrunnet 
utarbeidelsen av Veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) for Oslo S med deler av 
Vaterland og Grønland. 
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Pågående planarbeid 

Forslag til Handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen 2021-2027   
Plan- og bygningsetaten har på bestilling fra Byrådsavdeling for byutvikling laget en 
Handlingsplan for økt byliv på Tøyen og Grønland. Planen er en oppfølging av 
Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum som ble vedtatt i 2018. Planen ble lagt ut på 
høring i mai 2021 og oversendt Byrådsavdeling for byutvikling for politisk behandling i 
oktober 2021. 

Revisjon av høyhusstrategien (under arbeid)  
Gjeldende høyhusstrategi Høyhus i Oslo – Strategi for videre arbeid ble vedtatt av bystyret i 
2005. Byrådsavdeling for byutvikling har i brev av 04.02.2021 bestilt revisjon av 
høyhusstrategien, som angitt i byrådsplattformen 2019-2023.  Revidert høyhusstrategi 
skal, i områder med god kollektivdekning, bidra til robust og klimavennlig byutvikling i form 
av økt tetthet, og utformes med vekt på sosial bærekraft og høy kvalitet i bygg og 
omgivelser. Forslaget til revidert høyhusstrategi skal på høring våren 2022. 

Fremtidig bussterminalstruktur i Oslo-området (under arbeid)   
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for byutvikling orienterte 
bystyret i notat av 06.04.2021 om at arbeidet med planlegging av bussterminal over Oslo S 
avsluttes. Ruter er i brev av 09.11.2021 gitt i oppdrag å utarbeide et forslag til fremtidig 
bussterminalstruktur i Oslo-området. I brevet, som er avgitt etter samråd med Viken 
fylkeskommune, har Ruter fått i oppdrag å vurdere bussterminalstrukturen i Oslo-området, 
med utgangspunkt i at Oslo bussterminal primært skal ha funksjon som terminal for 
langdistansebusser. Regionbusser skal i større grad mate til terminaler utenfor sentrum. 

Det er et mål å få til en bedre utnyttelse av eksisterende og nye skinnegående 
kommunikasjonsmidler. Det vises blant annet til nye baneløsninger (tog og T-bane), økt 
kapasitet på trikk, nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC) på T-banen og nye terminalløsninger 
(Lysaker og Helsfyr/Bryn). Mulige endringer i befolkningens reisevaner kan også gjøre at 
utviklingen i framtidige transportbehov kan bli annerledes enn forutsatt i KVU Oslo-navet. 
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1.3.3 Gjeldende regulering 

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er omfattet av følgende reguleringsplaner:  
 
S-2851 «Endret reguleringsplan for Grønland torg og Vaterland – Boliger, byhall, hotell, 
bussterminal, kontor/forretning», vedtatt 24.08.1986. Denne reguleringsplanen dekker 
størstedelen av planområdet og er delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak av 
Kommuneplan 2015.   

S – 5006 «Detaljregulering Sonja Henies plass 3 m.fl.» vedtatt 13.06.2018.   

V270690 «Vaterland – mindre vesentlig endring for Vaterland – justering av formålsgrense», 
vedtatt 27.06.1990.   

V1800606 «Del av Nylandsveien og rampe til Schweigaards gate, kollektivtiltak. Mindre 
vesentlig reguleringsendring», vedtatt 18.06.2006.    

S-2976 «Endret reguleringsplan for Biskop Gunnerus gate og deler av Schweigaards gate – 
Lybekkergaten – Stenersgata og Nygaten i Oslo kommune», vedtatt 28.04.1988.   

V091254 «Sak 256 fra møtet 9/12 – 1954 Forstads- og tunnelbaner samt Tegn.nr. P705-1 fra 
Tunnelbanekontoret dato 26.11.1958 med tegning over Tunnelbanen Domkirken – Grønland 
stasjon», vedtatt 09.12.1954.   

30389 «Schweigaards gate, tunnel under kryss ved østre rampe. Forslag til mindre vesentlig 
reguleringsendring av Schweigaards gate som omreguleres fra trafikkområde 
(kjørevei, koll.felt og fortau) til traf.omr. (kjørevei, koll.felt, fortau og tunnel), vedtatt 
27.06.1989.   

S-3152 «Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Grønlands Torg», vedtatt 
20.12.1989. Denne reguleringsplanen er delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak av 
Kommuneplan 2015.  

V070905N2 «Tøyenbekken og del av Schweigaards gate, kollektivtiltak», vedtatt 07.09.2005. 
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1.3.4 Planer under arbeid 

Relevante pågående plan- og byggesaker i området  

201714028 - Oslo Spektrum, Sonja Henies plass 2 (detaljregulering)  
Planforslaget var til offentlig ettersyn fra 08.06.2020 – 17.08.2020. Forslagsstiller foreslår 
å etablere et nytt kongressenter og et høyhus (maks kote 112) med kontorer på Oslo 
Spektrum. Planforslaget innebærer også omregulering av Sonja Henies plass. Planforslaget 
forventes sendt til politisk behandling våren 2022. 

201015299 - Biskop Gunnerus gate 14 b (detaljregulering)  
Planforslaget var til offentlig ettersyn fra 11.06.2019 – 23.08.2019. KLP Eiendom AS 
foreslo til offentlig ettersyn å omregulere Postterminalen til forretning, undervisning, 
kulturinstitusjon, tjenesteyting, kontor, hotell, bevertning, torg, park og friluftsområde. 
Planforslaget omfattet to høyhus på 135 meter og 76 meter (alternativ 1), på felles base. I 
mars 2022 viste forslagsstiller et nytt konsept for PBE, hvor eksisterende postterminal er 
transformert og integrert i den nye bebyggelsen. Nytt planforslag fra KLP Eiendom AS antas 
å foreligge sommeren 2022.  

201603972 - Lilletorget 1 (detaljregulering)  
Forslagsstiller Entra ASA ønsker å omregulere Lilletorget 1 til kontor med utadrettet 
virksomhet i nedre etasjer. Det planlegges høyhus med maksimal kote 90 m. Planforslaget er 
på offentlig ettersyn i april og mai 2022. 

201507250 – Guneriuskvartalet (detaljregulering)  
Planforslaget ble oversendt til politisk behandling 17.06.2020, men ble senere trukket av 
forslagsstiller Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Planforslaget innebar å omregulere 
Guneriuskvartalet til bolig, forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, 
hotell, overnatting, bevertning, annen næring og samferdselsformål (herunder omregulering 
av Brugata). Forslagsstiller ser på muligheten for å gjenoppta plansaken som ble avsluttet.   

201510215 - Jernbanetorget 1, Nye Oslo S (detaljregulering)  
Planprogrammet ble fastsatt 10.02.2015. Forslagsstiller Bane NOR Eiendom presenterte et 
endret forslag for PBE i mai 2020, og planprosessen ble gjenopptatt. Plansaken er nå i en 
avklarings-/dialogfase frem mot planforslag til offentlig ettersyn. 

201914008 – Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3 (byggesak) - avsluttet 
Plan- og bygningsetaten mottok søknad om rammetillatelse for påbygg av hotellrom over 
konferansesal og opparbeidelse av Sonja Henies plass den 15.11.2019. Tiltakshaver trakk 
søknaden 17.12.2021 og saken er avsluttet. 

202002421 Grønland 2a (byggesak)  
22.06.2021 ble det gitt rammetillatelse til etablering av brygge med 12-14 båtplasser, 
rasteplass, kajakkslipp og tilrettelegging for tilkomstvei til bryggen, like nord for Vaterlands 
bru langs Akerselva. Det er gitt tidsbegrenset rammetillatelse på 10 år. 
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2 PLANFAGLIGE ANBEFALINGER OG PLAN- OG 
UTREDNINGSALTERNATIVER 

2.1 Plan- og bygningsetatens anbefalingskart og konklusjon 
Anbefalingskartet og konklusjonspunktene viser Plan- og bygningsetatens vurderinger av 
hovedgrep i forhold til byen, området og overordnete planer. Vurderingen kan leses i sin helhet 
i Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring.  

PBEs anbefalingskart fra område- og prosessavklaringen 

Plan- og bygningsetaten er svært positive til planinitiativets ambisjoner om en plan for å rive 
Galleri Oslo til fordel for en mer åpen og bymessig bebyggelsesstruktur, med forbindelser og 
koblinger til områdene rundt. Gjenåpning av Akerselva og gode forbindelser som binder 
området sammen, vil gi en stor merverdi for byen. 

Plan- og bygningsetaten mener at overordnede beslutninger om bussterminalens plassering og 
omfang, samt omlegging av gatesystemet i området, er sterkt premissgivende for utviklingen 
av planområdet, og at dette må være utredet og forankret før innsendelse av planforslag til 
offentlig ettersyn. Usikkerheten knyttet til bussterminalen og gatesystemet gir en svært høy 
reguleringsrisiko ved oppstart av planarbeid for Galleri Oslo. 

For øvrig mener Plan- og bygningsetaten at planarbeidet må støtte opp om ønsket utvikling av 
Schweigaards gate, bidra til gjenåpning av Akerselva innenfor planavgrensningen, samt sikre 
at elverommet gis gode oppholdskvaliteter. Videre mener etaten at bebyggelsesstruktur og 
høyder må tilpasses omgivelsene, og at plangrepet må bidra til å styrke eksisterende og nye 
gater og byrom. 
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2.2 Plan- og bygningsetatens vurdering av de viktigste 
plan- og utredningstemaene  

Plan- og bygningsetaten har konkludert med at de følgende temaene er førende for det videre 
arbeidet med planprogrammet og detaljreguleringen med konsekvensutredning. Samtlige 
temaer skal undersøkes i alle alternativer.  

2.2.1 Overordnede planer og mål 
Det må beskrives hvordan planalternativene følger opp føringene i overordnede planer. 

2.2.2 Bussterminal 
Fremtidig plassering og størrelse på Oslo Bussterminal skal være tilstrekkelig utredet og 
forankret før planforslaget for nye Galleri Oslo legges ut til offentlig ettersyn. Hvis 
bussterminalen skal ligge innenfor planområdet, må det undersøkes hvordan bussterminalen 
kan utformes og innpasses i bebyggelsen og bysituasjonen. Konsekvensene for og tilpasning til 
det omkringliggende gatesystemet må da også utredes og undersøkes.  

2.2.3 Gate- og byromsstruktur 
Det må utredes og undersøkes hvordan ny gate- og byromsstruktur i planområdet kan bidra til 
å binde byen sammen, koble seg på eksisterende strukturer og skape gode forbindelser. Disse 
utredningene må tilpasses de kommende anbefalte løsningene for Schweigaards gate og 
Nylandsveien. Plan- og bygningsetaten anbefaler foreløpig at regulering av Schweigaards gate 
og Nylandsveien gjennomføres av kommunen. Utredninger knyttet til omlegging av dette 
hovedveisystemet vil derfor ikke være en del av utredningsarbeidet i denne saken, men vil 
være førende for utredningene som må gjennomføres. 

2.2.4 Ombruk av eksisterende bygningsmasse 
Det må undersøkes hva potensialet er for ombruk av eksisterende bebyggelse, og ombruk av 
bygningsmaterialer og tekniske installasjoner i eksisterende bygningsmasse og byrom. 

2.2.5 Åpning av Akerselva 
Det må undersøkes hvordan Akerselva kan åpnes i planområdet, og hvilke konsekvenser det 
gir, blant annet for utlufting av byen. Det må undersøkes hvor stor avstand til ny bebyggelse 
det er behov for på begge sider av elva for å legge til rette for optimale løsninger når det 
gjelder klimatilpasning, naturverdier, turdrag og byromskvaliteter. 

2.2.6 Bebyggelsesstruktur og høyder 
Det må undersøkes hvordan ny bebyggelse kan komplementere og samspille med eksisterende 
omgivelser og bebyggelse i området. Det må utredes hvordan byggehøyder påvirker 
omkringliggende gater, byrom og bebyggelse blant annet når det gjelder lokalklimatiske 
forhold som sol-, lys- og vindforhold, samt nær- og fjernvirkning. 

2.2.7 Utforming av bebyggelse og byrom 
Det må utredes og undersøkes hvordan ny bebyggelse kan utformes for å bidra til å aktivisere 
og gi gode kvaliteter til omkringliggende gater og byrom, og hvordan byrom kan 
programmeres og utformes med gode bruks- og oppholdskvaliteter for ulike brukergrupper. 
For høyhus må det undersøkes hvordan planalternativene svarer på føringene for utforming av 
høyhus i gjeldende høyhusstrategi. 
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2.2.8 Kulturminner 
Det må utredes hvordan planalternativene påvirker enkeltanlegg, kulturmiljøer og 
kulturlandskap av høy kulturhistorisk verdi, både i det nære og større influensområde, og 
hvilke konsekvenser planalternativene får for viktige historiske siktlinjer. Byantikvaren 
anbefaler at Miljødirektoratets og Riksantikvarens ferske veileder legges til grunn for arbeidet. 

2.2.9 Arealbruk og formål 
Det er et overordnet mål med flere boliger i Oslo. Det må undersøkes hvordan planområdet 
kan utvikles med en så høy andel boliger med god bokvalitet som mulig. Det må undersøkes 
hvordan sammensetningen av ulike formål og plasseringen av dem kan bidra til å skape 
aktivitet og byliv gjennom døgnet. 

2.2.10 Sosial bærekraft  
Det må undersøkes hvordan planalternativet bidrar til å skape et sosialt bærekraftig nabolag 
og byområde, og hvordan det kan tilrettelegges for aktiviteter og nærmiljøfunksjoner i 
planområdet som svarer på behovene som finnes for barn og unge i området.  

2.2.11 Klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer 
Det må utredes hvilke konsekvenser realisering av planen har for klimagassutslipp i et 
livsløpsperspektiv, og det må undersøkes hvordan utviklingen av planområdet kan bidra til å nå 
målet om at Oslos klimagassutslipp skal være redusert med 95 prosent i 2030, sammenlignet 
med 2009. Det må undersøkes hvordan planområdet kan utvikles for å tilpasse seg forventede 
klimaendringer. Her er utredning og undersøkelser av løsninger for åpen overvannshåndtering, 
blågrønn struktur, grønn mobilitet, ombruk av bygningsmasse og energiløsninger sentrale 
temaer. 

2.2.12 Trafikk og atkomst 
Det må undersøkes hvordan fremkommelighet for gange, sykkel, kollektivtrafikk og 
utrykningskjøretøy kan ivaretas i planalternativet. 

Det må utredes hvilke konsekvenser planalternativet får for trafikkavviklingen, og for 
fremkommelighet og tilgjengelighet for gående, syklende og utrykningskjøretøy. 

2.2.13 Parkering, renovasjon og varelevering 
Det må undersøkes hvordan krav til sykkelparkering kan løses, og hvordan sykkelparkering kan 
innpasses i byrommene og bebyggelsen på en god måte. Det må undersøkes hvordan adkomst 
og parkering for bil løses, og hvordan krav til renovasjon, varelevering og nødvendig logistikk 
for nyttetrafikk kan løses. Det må undersøkes hvordan areal til snøopplag sikres. 

2.2.14 Miljøforhold 
Det må undersøkes om det finnes forurenset grunn i planområdet. 

Det må undersøkes hvordan bygningsmassen, leilighetene og utearealene kan utformes for å 
skape et godt bomiljø og gode utearealer, og om utformingen av tiltakene og bruk av elementer 
som for eksempel vann og beplantning kan bidra til å bedre luftkvaliteten. Det må undersøkes 
hvordan planalternativene påvirker luftkvaliteten i planområdet og nærområdet. 

Det må undersøkes hvordan bygningsmassen best kan utformes for å skjerme området mot 
støy fra jernbane og omkringliggende gater. Det må utredes hvilke konsekvenser 
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planalternativet får for støy til omgivelsene, og hva støybelastiningen blir for ny bebyggelse i 
planforslaget. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

2.2.15 Naturmangfold 
Det må undersøkes hvordan det kan tilrettelegges for økt biologisk mangfold, hvordan 
eksisterende trær og vegetasjon i området kan bevares, og hvordan ny vegetasjon kan 
supplere og forsterke eksisterende grønnstruktur og bidra til større naturmangfold. 

Det må utredes hvilke konsekvenser planalternativet får for verdifulle naturtyper og 
naturmangfoldet i planområdet. 

2.2.16 Anleggsperioden og trinnvis utvikling 
Det må undersøkes hvordan utbyggingen kan realiseres i etapper og hvordan 
utbyggingsrekkefølgen vil påvirke opparbeidelsen av byrom, utearealer og forbindelser til 
tilliggende eiendommer. Det må også undersøkes hvordan anleggsperioden påvirker 
fremkommelighet og sikkerhet i området, og hvordan det kan tilrettelegges for at 
anleggsperioden blir minst mulig belastende, miljømessig og trafikalt, for området rundt. 

2.2.17 Teknisk infrastruktur 
Det må utredes hvilke konsekvenser planalternativet får for teknisk infrastruktur. Det må 
undersøkes hvordan utbygging og endring av teknisk infrastruktur kan løses og samordnes 
best mulig. 

2.2.18 Risiko- og sårbarhet 
Det må undersøkes hva som er risiko- og sårbarhetsfaktorene i planområdet. 

2.2.19 Geoteknikk og grunnforhold 
Det må utredes hvilke konsekvenser planalternativene får for områdestabiliteten, og hvilke 
konsekvenser planalternativene får for omkrringliggende bebyggelse og infrastruktur når det 
gjelder setninger og stabilitet. 
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2.3 Plan- og utredningsalternativer og begrunnelse for 
disse 

Planalternativer er de alternativene som forslagsstiller eller Plan- og bygningsetaten mener 
det kan være realistisk å fremme som planforslag til offentlig ettersyn. Et planalternativ kan 
oppstå eller justeres etter innspill i planprosessen. Alle planalternativene skal utredes og 
undersøkes til et likeverdig nivå som gjør at de kan fremmes som selvstendige planforslag til 
offentlig ettersyn. 

Utredningsalternativer har til hensikt å gi et sammenligningsgrunnlag for å vurdere 
konsekvensene ved gjennomføringen av planalternativene. I henhold til forskrift om 
konsekvensutredning skal det alltid redegjøres for følgene av ikke å realisere planen og dette 
oppstilles som et utredningsalternativ. I noen saker er det relevant å ha flere 
utredningsalternativer. Disse behøver ikke å kunne fremmes som planforslag og behøver ikke å 
være realistiske å regulere. Utredningsalternativene skal især belyse de temaene som har 
bidratt til at saken skal konsekvensutredes. 

PBE har i område- og prosessavklaringen foreslått ett utredningsalternativ (0-alternativet) og 
tre planalternativer. Det er forslagsstiller som utarbeider plan- og utredningsalternativene. 

Planalternativenes forhold til fremtidig beslutning om bussterminalen og veisystemet  
Felles for alle planalternativene er at de skal kunne tilpasses beslutning om plassering og 
kapasitetsbehov for bussterminalen, og endelig løsning for omlegging av Nylandsveien og 
Schweigaards gate. Ulike løsningsforslag for bussterminalen og veisystemet er derfor ikke vist 
som egne varianter av planalternativene. 

Flere løsninger for veisystemet er lagt frem i forbindelse med tidligere utredningsarbeider for 
området. Forslagsstiller ser følgende som relevante å drøfte i den videre planleggingen av 
området nord for sporområdet: 
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Løsningen som er illustrert i planprogrammet, med rampe sør for Schweigaards gate og vest 
for Akerselva (A3), er den som forslagsstiller mener gir best måloppnåelse i forhold til 
overordnede føringer. Veiløsningene vil i stor grad ligge utenfor planavgrensningen. I alle 
planalternativene er bebyggelsen plassert slik at den kan tilpasses ulike veiløsninger. 

Fremtidig plassering og størrelse på ny bussterminal skal utredes og avklares. Flere 
plasseringer i Oslo S-området er aktuelle, hver for seg eller i kombinasjon. I tilknytning til 
Galleri Oslo kan det finnes løsninger på østsiden eller vestsiden av Akerselva, over og/eller 
under bakken. 

Planalternativenes detaljeringsnivå 
Planalternativene er illustrert for å få frem de prinsipielle forskjellene mellom dem, som ulik 
byggehøyde og byggegrense mot Akerselva. De ytre maksimale grensene for volumet 
(reguleringskonvolutten) er stiplet inn, og innenfor det er det for hvert planalternativ vist et 
eksempel på hvordan bebyggelsen kan utformes. Bebyggelsen i planalternativene skal 
videreutvikles og detaljeres etter at planprogrammet er fastsatt, når planforslaget skal 
utarbeides, og undersøkelsene og utredningene som er beskrevet i kapittel 3.2 skal utarbeides. 

For å indikere en fordeling av formål, er bolig, kontor, næring og service vist og fargekodet 
etter reguleringsformålene; gult for bolig, blått for kontor og lilla for næring og service. Det er 
angitt en arealsum for hvert formål, som et underlag for de påfølgende undersøkelsene og 
utredningene. Takoppbygg er ikke vist. Antall, plassering og størrelse på takoppbyggene må 
avklares i planprosessen. 

Pågående prosjekter i nærområdet 
Det er flere pågående plansaker i nærområdet til Galleri Oslo, blant annet Spektrum, 
Lilletorget 1 og Biskop Gunnerus gate 14b. Fordi disse planene enda ikke er vedtatt, har vi i 
illustrasjonene av planalternativene i planprogrammet valgt å vise dagens situasjon. Plaza er 
vist med høydene i vedtatt regulering: høyhus på 117 meter og tilbygg på 42 meter. 
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2.3.1 0-alternativet (utredningsalternativ) 
Ettersom gjeldende regulering er opphevet legges eksisterende situasjon til grunn for 0-
alternativet. 0-alternativet innebærer at dagens bebyggelse og formål videreføres. Hensikten 
med å ha et 0-alternativ er å se på konsekvensene av å ikke realisere planalternativene. 

For å undersøke hvilket mulighetsrom som finnes innenfor eksisterende situasjon, med tanke 
på å etablere bedre forbindelser gjennom planområdet, gjøre bebyggelsen mer åpen mot 
omkringliggende gater og byrom, og bryte ned barrieren som Galleri Oslo utgjør i dag, er det 
lagt inn egne undersøkelsestema for 0-alternativet for temaene 3. Gater og byromsstruktur og 
7. Utforming av bebyggelse og byrom, se kapittel 3.2. 

0-alternativet 

0-alternativet – oppriss mot Schweigaards gate 

 

0-alternativet – plan 
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2.3.2 Planalternativ 1  
Planalternativ 1 innebærer: 

Felles for hele planområdet (likt i alle planalternativene): 

• Planalternativet skal kunne tilpasses beslutning om plassering og kapasitetsbehov for 
bussterminalen. 

• Planalternativet skal kunne tilpasses endelig løsning for omlegging av Nylandsveien og 
Schweigaards gate. 

• Akerselva (innenfor planområdet) skal åpnes og turdraget langs elva videreføres til 
Schweigaards gate. 

• Ny gate- og byromsstruktur skal knytte området godt sammen med omkringliggende 
byområder, forbindelser og gatenettverk. 

• Bebyggelsen skal orienteres mot omgivelsene og ha en åpen henvendelse med 
utadrettede funksjoner i første etasje mot elverommet, Grønland og Schweigaards 
gate i tillegg til interne offentlige byrom. 

• Øst for Akerselva skal byggegrensen mot Akerselva følge vegglivet til bebyggelsen i 
Smalgangen og Tollbygningen. 

• Øst for Akerselva skal det innpasses en boligandel på minimum 50 %, i tråd med 
føringer i Områdeprogram for Oslo S. 

• Bebyggelsen øst for Akerselva skal være splittet i flere kvartaler for å gi en småskalert 
målestokk og et finmasket nettverk av gater og byrom. 

Planalternativ 1 innebærer i tillegg: 

Vestsiden av Akerselva 

• Bebyggelsen vest for Akerselva kan oppføres som to høyhus på maks kote +142 (bygg 
A) og +94 (bygg B). 

• Byggegrensen mot Akerselva skal følge vegglivet til Plaza Hotel. 
 

Østsiden av Akerselva 

• Bebyggelsen øst for Akerselva skal ha maksimal byggehøyde på 42 meter. Bebyggelsen 
på hjørnet mot Akerselva/Schweigaards gate kan være høyere for å markere hjørnet 
mot Akerselva. 
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Planalternativ 1 – Bebyggelsen vest for elva er vist uten base. En base vil gi ca 7 000 m² BRA ekstra. 
 

 
Planalternativ 1 - oppriss mot Schweigaards gate. Høydene som er vist med blå tekst er meter over 
terreng. 
 
 

 
Planalternativ 1 - plan 
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2.3.3 Planalternativ 2 
Planalternativ 2 legger i hovedsak planalternativ 1 til grunn, men følger opp føringene i 
Områdeprogram for Oslo S og kommuneplanen. Planalternativet innebærer: 

Felles for hele planområdet (likt i alle planalternativene): 

• Planalternativet skal kunne tilpasses beslutning om plassering og kapasitetsbehov for 
bussterminalen. 

• Planalternativet skal kunne tilpasses endelig løsning for omlegging av Nylandsveien og 
Schweigaards gate. 

• Akerselva (innenfor planområdet) skal åpnes og turdraget langs elva videreføres til 
Schweigaards gate. 

• Ny gate- og byromsstruktur skal knytte området godt sammen med omkringliggende 
byområder, forbindelser og gatenettverk. 

• Bebyggelsen skal orienteres mot omgivelsene og ha en åpen henvendelse med 
utadrettede funksjoner i første etasje mot elverommet, Grønland og Schweigaards 
gate i tillegg til interne offentlige byrom. 

• Øst for Akerselva skal byggegrensen mot Akerselva følge vegglivet til bebyggelsen i 
Smalgangen og Tollbygningen. 

• Øst for Akerselva skal det innpasses en boligandel på minimum 50 %, i tråd med 
føringer i Områdeprogram for Oslo S. 

• Bebyggelsen øst for Akerselva skal være splittet i flere kvartaler for å gi en småskalert 
målestokk og et finmasket nettverk av gater og byrom. 

Planalternativ 2 innebærer i tillegg: 

Vestsiden av Akerselva 
• Bebyggelsen vest for Akerselva kan oppføres som to høyhus i tråd med føringer i 

Områdeprogram for Oslo S, om at høyder skal avtrappes fra Plaza Hotel mot fjorden. 
Bygg A skal ha høyde på nivå med PBEs anbefalte maks høyde for Oslo Spektrum og 
Biskop Gunnerus gate 14b, maks kote +112. Bygg B skal ha maksimal byggehøyde kote 
+70. 

• Byggegrensen mot Akerselva skal være minimum 20 meter, i tråd med føringer i 
kommuneplanen, og som gir en korridor på ca 85 meter i tråd med føringer i 
Områdeprogram for Oslo S. 

• Bebyggelsen skal utformes i tråd med føringer for høyhus i Områdeprogram for Oslo S 
og gjeldende høyhusstrategi. 

• Det skal innpasses en boligandel på minimum 10 %, i tråd med føringer i 
Områdeprogram for Oslo S. 

 
Østsiden av Akerselva 

• Bebyggelsen øst for Akerselva skal tilpasses områdets dominerende høyder, maksimal 
byggehøyde på 30 meter, i tråd med føringer i kommuneplanen og Områdeprogram for 
Oslo S. Bebyggelsen på hjørnet mot Akerselva/Schweigaards gate kan være høyere for 
å markere hjørnet mot Akerselva, slik Områdeprogram for Oslo S åpner for. 
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Planalternativ 2 
 

 
Planalternativ 2 - oppriss mot Schweigaards gate. Høydene som er vist med blå tekst er meter over 
terreng. 
 
 

 
Planalternativ 2 - plan 
  



 

40 
 

2.3.4 Planalternativ 3 
I tråd med gjeldende høyhusstrategi skal det i de tilfeller forslagsstiller foreslår bebyggelse 
med byggehøyder over 42 meter, utarbeides et alternativ med byggehøyder på under 42 
meter. 

Felles for hele planområdet (likt i alle planalternativene): 

• Planalternativet skal kunne tilpasses beslutning om plassering og kapasitetsbehov for 
bussterminalen. 

• Planalternativet skal kunne tilpasses endelig løsning for omlegging av Nylandsveien og 
Schweigaards gate. 

• Akerselva (innenfor planområdet) skal åpnes og turdraget langs elva videreføres til 
Schweigaards gate. 

• Ny gate- og byromsstruktur skal knytte området godt sammen med omkringliggende 
byområder, forbindelser og gatenettverk. 

• Bebyggelsen skal orienteres mot omgivelsene og ha en åpen henvendelse med 
utadrettede funksjoner i første etasje mot elverommet, Grønland og Schweigaards 
gate i tillegg til interne offentlige byrom. 

• Øst for Akerselva skal byggegrensen mot Akerselva følge vegglivet til bebyggelsen i 
Smalgangen og Tollbygningen. 

• Øst for Akerselva skal det innpasses en boligandel på minimum 50 %, i tråd med 
føringer i Områdeprogram for Oslo S. 

• Bebyggelsen øst for Akerselva skal være splittet i flere kvartaler for å gi en småskalert 
målestokk og et finmasket nettverk av gater og byrom. 

Planalternativ 3 innebærer i tillegg: 

Vestsiden av Akerselva 
• Bebyggelsen vest for Akerselva skal ha maksimal byggehøyde 42 meter.  
• Byggegrensen mot Akerselva skal være minimum 20 meter, i tråd med føringer i 

kommuneplanen, og som gir en korridor på ca 85 meter i tråd med føringer i 
Områdeprogram for Oslo S. 

• Bebyggelsen skal utformes i tråd med føringer for høyhus i Områdeprogram for Oslo S 
og gjeldende høyhusstrategi. 

• Det skal innpasses en boligandel på minimum 10 %, i tråd med føringer i 
Områdeprogram for Oslo S. 

 
Østsiden av Akerselva 

• Bebyggelsen øst for Akerselva skal tilpasses områdets dominerende høyder, maksimal 
byggehøyde på 30 meter, i tråd med føringer i kommuneplanen og Områdeprogram for 
Oslo S. 
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Planalternativ 3 
 
 
 

 
Planalternativ 3 - oppriss mot Schweigaards gate. Høydene som er vist med blå tekst er meter over 
terreng. 
 
 
 
 

 
Planalternativ 3 - plan 
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2.3.5 Planalternativene sammenstilt (tabell) 
FELLES FOR ALLE PLANALTERNATIVENE 
BUSS Planalternativet skal kunne tilpasses beslutning om plassering og kapasitetsbehov for bussterminalen. 
VEISYSTEM Planalternativet skal kunne tilpasses endelig løsning for omlegging av Nylandsveien og Schweigaards gate. 
AKERSELVA Akerselva (innenfor planområdet) skal åpnes og turdraget langs elva videreføres til Schweigaards gate. 
GATER OG 
BYROM 

Ny gate- og byromsstruktur skal knytte området godt sammen med omkringliggende byområder, forbindelser 
og gatenettverk. 

FØRSTE- 
ETASJER 

Bebyggelsen skal orienteres mot omgivelsene og ha en åpen henvendelse med utadrettede funksjoner i første 
etasje mot elverommet, Grønland og Schweigaards gate i tillegg til interne offentlige byrom. 

BYGGEGRENSE 
ØSTSIDEN 

Byggegrensen mot Akerselva skal følge vegglivet til bebyggelsen i Smalgangen og Tollbygningen. 

BOLIGANDEL 
ØSTSIDEN 

Det skal innpasses en boligandel på minimum 50 %, i tråd med føringer i Områdeprogram for Oslo S. 

UTFORMING 
ØSTSIDEN 

Bebyggelsen skal være splittet i flere kvartaler for å gi en småskalert målestokk og finmasket nettverk av 
gater og byrom. 

 PLANALTERNATIV 1 PLANALTERNATIV 2 PLANALTERNATIV 3 
BESKRIVELSE  Planalternativ 2 legger i hovedsak  

planalternativ 1 til grunn, men 
følger opp føringer i 
Områdeprogram for Oslo S og 
Kommuneplanen. 

I tråd med gjeldende 
Høyhusstrategi skal det utarbeides 
et alternativ med byggehøyder 
under 42 meter. 

ILLUSTRASJON 

   
 

   
AREAL: 109 500 m² BRA 82 300 m² BRA 66 300 m² BRA 
VESTSIDEN:    
HØYDER To høyhus på henholdsvis maks 

kote +142 (bygg A) og +94 (bygg 
B).  
 

To høyhus med høyder i tråd med 
føringer i Områdeprogram for Oslo 
S, om at høyder skal avtrappes fra 
Plaza Hotel mot fjorden. Bygg A skal 
ha høyde på nivå med PBEs 
anbefalte maks høyde for Oslo 
Spektrum og Biskop Gunnerus gate 
14b, maks kote +112. Bygg B skal 
ha maksimal byggehøyde kote +70.  

Bebyggelse med maksimal 
byggehøyde 42 meter.  
 

PLASSERING Byggegrensen mot Akerselva skal 
følge vegglivet til Plaza Hotel. 

Byggegrense mot Akerselva skal være minimum 20 meter, i tråd med 
føringer i kommuneplanen. 

UTFORMING -  Bebyggelsen skal utformes i tråd med føringer for høyhus i 
Områdeprogram for Oslo S og gjeldende høyhusstrategi. 

BOLIGANDEL - Det skal innpasses en boligandel på minimum 10 %, i tråd med føringer i 
Områdeprogram for Oslo S. 

ØSTSIDEN:    
HØYDER Bebyggelsen skal ha maksimal 

byggehøyde på 42 meter. 
Bebyggelsen på hjørnet mot 
Akerselva/Schweigaards gate kan 
være høyere for å markere hjørnet 
mot Akerselva. 

Bebyggelsen skal tilpasses 
områdets dominerende høyder, 
maksimal byggehøyde på 30 meter, i 
tråd med føringer i kommuneplanen 
og Områdeprogram for Oslo S. 
Bebyggelsen på hjørnet mot 
Akerselva/Schweigaards gate kan 
være høyere for å markere hjørnet 
mot Akerselva, slik Områdeprogram 
for Oslo S åpner for. 

Bebyggelsen skal tilpasses 
områdets dominerende høyder, 
maksimal byggehøyde på 30 meter, 
i tråd med føringer i 
kommuneplanen og 
Områdeprogram for Oslo S. 
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3 KRAV TIL PROSESS OG METODE 

3.1 Tabelloversikt over planfaglige temaer som skal 
undersøkes og konsekvensutredes 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal undersøkes i planalternativene, 
og hvilke temaer som skal konsekvensutredes i henhold til forskrift. I undersøkelsene skal det 
vektlegges hvilke muligheter og utfordringer de ulike alternativene gir, og hvordan disse skal 
håndteres. I konsekvensutredningen skal konsekvensene av planalternativene belyses og det 
skal vurderes og presenteres eventuelle avbøtende tiltak der det er aktuelt. Noen temaer skal 
både undersøkes og utredes. Det er viktig å presisere at de forskjellige alternativene gir ulike 
muligheter og utfordringer, som alle skal belyses i undersøkelsene og konsekvensutredningen.  

Undersøkelsene og konsekvensutredningen skal presenteres i hvert sitt dokument som skal 
vedlegges planforslagene som sendes til Plan- og bygningsetaten. 

Temaene i tabellen er utarbeidet med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredninger samt 
supplert med egne temaer. Tabellen er ikke nødvendigvis uttømmende. 

 
  

Planfaglige temaer 
 

Temaer som 
skal undersøkes  

Temaer som skal 
konsekvensutredes  

1. Overordnede planer og mål X 
 

2. Bussterminal (dersom den ligger i planområdet) X  
3. Gate- og byromsstruktur X  
4. Ombruk av eksisterende bygningsmasse X  
5. Åpning av Akerselva X  
6. Bebyggelsesstruktur og høyder X X 
7. Utforming av bebyggelse og byrom X  
8. Kulturminner  X 
9. Arealbruk og formål X  
10. Sosial bærekraft X  
11. Klimagassutslipp X  
12. Klimatilpasning X  
13. Trafikk og atkomst X X 
14. Parkering, renovasjon og varelevering X  
15. Miljøforhold X X 
16. Naturmangfold X X 
17. Anleggsperioden og trinnvis utvikling X  
18. Teknisk infrastruktur X X 
19. Risiko- og sårbarhet X  
20. Geoteknikk og grunnforhold  X 
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3.2 Program for undersøkelser og utredninger 
I tabellen nedenfor angis det hva som skal undersøkes og utredes innenfor de aktuelle temaene 
i alle alternativer, og i hvilken form dette skal presenteres. 

1. OVERORDNEDE PLANER OG MÅL 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Forholdet til 
overordnede planer 
og mål 

 

Hvordan følger planalternativene opp 
intensjoner og føringer i overordnede 
planer? 
 
I hvilken grad er planalternativene i konflikt 
med overordnede planer og føringer? 

Beskrivelse. 

 

2. BUSSTERMINAL (DERSOM DEN LIGGER I PLANOMRÅDET)  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Bussterminal Hvordan kan bussterminalen utformes og 

innpasses i bebyggelsen og bysituasjonen? 
 
Hvilke konsekvenser får bussenes 
trafikkmønster for omkringliggende gater 
og byrom?  

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

 

3. GATE- OG BYROMSSTRUKTUR 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Gate- og 
byromsstruktur 

Hvordan bidrar planalternativets gate- og 
byromsstruktur til trafikkreduksjon, økt 
byliv og bedre tilrettelegging for gående og 
syklende, i tråd med Oslo kommunes 
målsettinger? 
 
Hvordan bidrar planalternativets gate- og 
byromsstruktur til å tydeliggjøre og 
forsterke eksisterende gate- og 
byromsstruktur i området og binde byen 
sammen? 
 
Hva kan man gjøre innenfor dagens rammer 
(0-alternativet) for å etablere bedre 
forbindelser gjennom planområdet og bryte 
ned barrierevirkningen som Galleri Oslo 
utgjør i dag? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
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4. OMBRUK AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Ombruk 

 

Hva er potensialet for ombruk av 
eksisterende bebyggelse? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Hva er potensialet for ombruk av 
bygningsmaterialer og tekniske 
installasjoner i eksisterende bygningsmasse 
og byrom? 

Miljøsaneringsrapport. 
Tilstandsrapport. 
Ombrukskartlegging. 

 

5. ÅPNING AV AKERSELVA 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Åpning av Akerselva Hvordan kan Akerselva åpnes, helt eller 

delvis/trinnvis, i planområdet? 
 
Hvordan kan elvebreddene utformes for å 
ivareta klimatilpasning, naturverdier, 
turdrag og byromskvaliteter?  

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Lokalklima Hvordan kan åpning av Akerselva gjennom 
planområdet bidra til utlufting av byen? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

 

6. BEBYGGELSESSTRUKTUR OG HØYDER  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Bebyggelses-
struktur og høyder 

Hvordan kan ny bebyggelse berike 
bylandskapet og komplementere og 
samspille med eksisterende 
omgivelser/bebyggelse i området? 
 
Hvordan kan høyhusene bidra til å bygge 
opp under og supplere den etablerte by-
silhuetten og høyhusklyngen rundt Oslo S?  

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
Hvilke konsekvenser får bebyggelsens 
høyder for opplevelsen av omkringliggende 
bebyggelse og byrom (nær- og 
mellomvirkning)? 
 
Hvilke konsekvenser får bebyggelsens 
høyder for opplevelsen av bylandskapet og 
bysilhuetten (fjernvirkning)?  

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 
Fotomontasje av nær-, 
mellom-, og 
fjernvirkninger. 
Standpunkt avklares 
med PBE og BYA/RA.   

Lokalklima HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Hvordan kan høyhusene utformes for å 
dempe vindturbulens på bakken? 

Analyse, beskrivelse, 
illustrasjoner. 
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HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
lys-, sol- og skyggeforhold i gater, byrom 
og bebyggelse i planområdet og 
nærområdet? 
  

Analyse av sol- og 
skyggeforhold på 
representative datoer 
og tidspunkt. 
Dagslysstudier. 

Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
vindforhold/vindkomfort i planområdet og 
nærområdet? 
 

Lokalklimaanalyse med 
vindsimuleringer og 
vurdering av 
vindkomfort. 

 

7. UTFORMING AV BEBYGGELSE OG BYROM  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Generelt for 
bebyggelsen 

Hvordan kan bebyggelsen utformes for å 
ivareta helhet og/eller arkitektonisk 
variasjon og egenart? 
 
Hvordan kan takoppbygg, fasadesprang og 
fasadeelementer (balkonger, baldakiner, 
karnapper etc.) integreres som en helhetlig 
del av den arkitektoniske utformingen? 
 
Hvordan kan utformingen av de nedre 
etasjene bidra til å aktivisere elverommet 
og tilliggende gater og byrom? 
 
Hvordan kan bebyggelsens utforming bidra 
til å styrke og utvikle elverommet langs 
Akerselva? 
 
Hva kan man gjøre innenfor dagens rammer 
(0-alternativet) for å gjøre bebyggelsen mer 
åpen og aktiv mot tilliggende gater og 
byrom? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Spesifikt for høyhus Hvordan svarer planalternativene på 
føringene for utforming av høyhus i 
gjeldende høyhusstrategi? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 

Byrom Hvordan kan byrommene utformes og 
programmeres for å få gode bruks- og 
oppholdskvaliteter for ulike 
brukergrupper? 
 
Hvordan kan overvann/flomvann 
nyttegjøres som positive elementer i 
byrommene? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
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8. KULTURMINNER  

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
Kulturminner Hvilke konsekvenser får planalternativet for 

enkeltanlegg, kulturmiljøer og 
kulturlandskap med høy kulturhistorisk 
verdi i planområdets influensområde? 
 
Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
viktige historiske siktlinjer? 

Kulturminnefaglig 
rapport ihht. veileder 
fra Miljødirektoratet/ 
Riksantikvaren eller 
annen anerkjent 
metode. 

 

9. AREALBRUK OG FORMÅL 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Funksjonsmiks Hvordan kan sammensetningen av ulike 

formål og plasseringen av disse innenfor 
planområdet bidra til å skape aktivitet og 
byliv gjennom døgnet, og styrke det 
omkringliggende bymiljøet og nærmiljøet? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Bolig I hvilken grad kan boligformål innpasses i 
bebyggelsen, og hvordan kan boligene bidra 
til å supplere boligtilbudet som finnes i 
området i dag? 
 
Hvordan kan det tilrettelegges for god 
bokvalitet og hvilke faktorer bidrar til god 
bokvalitet? 
 
Hvordan kan det tilrettelegges for at folk 
kan bli boende i området både ved 
familieforøkelse, skilsmisse og andre 
endringer av livssituasjon, og gjennom et 
helt livsløp? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 

Barnehage Hvilke plasseringer og utforminger er 
aktuelle for en barnehage innenfor 
planområdet?  
 
Hvordan kan barnehagen plasseres og 
utformes for å gi et tilbud til nabolaget 
utenfor åpningstidene? 
 
Hvilke muligheter finnes for sambruk? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 

Publikumsrettede 
funksjoner i høyhus 

Hvordan kan første etasje og toppetasjen i 
høyhusene tilrettelegges for 
publikumsrettede funksjoner? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
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10. SOSIAL BÆREKRAFT 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Sosialt 
bærekraftige 
nabolag og 
byområder 

Hvordan bidrar planalternativet til å nå 
Oslo kommunes målsettinger om sosialt 
bærekraftige nabolag og byområder? 
 
Hvordan bidrar planalternativet til å dekke 
innbyggernes grunnleggende behov for 
arbeid, trygghet, deltakelse i samfunnet og 
kulturopplevelser? 
 
Hvordan kan valg av boformer, arealbruk og 
utforming av byrom bidra til å styrke 
nabolaget Grønland?  

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 
 
 
 
  

Bebyggelse og 
byrom 

Hvordan kan bebyggelse, gater, byrom og 
uteoppholdsarealer utformes og 
programmeres for å ivareta sosial 
bærekraft? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 

Bomiljø Hvordan kan bomiljøet utformes og 
organiseres for å ivareta sosial bærekraft? 
 
Hvordan kan det tilrettelegges for et 
mangfoldig, stabilt og attraktivt bomiljø?  
 
Hvordan kan planalternativene bidra med 
møteplasser og aktivitetsområder som 
bidrar til lokalt fellesskap for beboere i 
området? 
 
Hvordan kan det tilrettelegges for økt grad 
av sambruk, deling og sosialt naboskap? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Barn og unge Hvordan kan det tilrettelegges for 
aktiviteter og nærmiljøtilbud i planområdet 
som svarer på behovene som finnes for 
barn og unge i området? 

Avdekke behov 
gjennom 
medvirkningsprosess 
og tilgjengelig 
kunnskapsgrunnlag. 
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11. KLIMAGASSUTSLIPP 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Klimagassutslipp Hvordan bidrar planalternativet til å nå 

Oslo kommunes målsettinger om reduksjon 
i klimagassutslipp? 
 
Hvilke konsekvenser får realisering av 
planalternativet for klimagassutslipp i et 
livsløpsperspektiv? 
 
Hva er potensialet for reduksjon i 
klimagassutslipp gjennom ombruk av 
bygningsmaterialer, sammenlignet med 
konvensjonelt byggeri? 

LCA/Klimagass-
regnskap for bygg og 
landskap iht. NS3720. 
Materialer, energibruk i 
drift og transport i drift 
er inkludert. Riving og 
eventuelt ombruk av 
eksisterende bygg skal 
også være en del av 
analysen. 

 

12. KLIMATILPASNING 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Overvann og flom Hvordan ivaretar planalternativet lokal og 

åpen overvannshåndtering, i tråd med 
føringene i Oslo kommunes 
overvannsstrategi? 
 
Hvordan ivaretar planalternativet trygge 
flomveier gjennom planområdet? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
  

Blågrønn faktor Hvordan kan planalternativet oppnå 
kravene til blågrønn faktor for boliger? 

Utregning i henhold til 
Oslo kommunes «Norm 
for blågrønn faktor i  
boligprosjekter i Oslo». 

Grønn mobilitet Hvordan tilrettelegger planalternativet for 
fysiske løsninger for grønn mobilitet i 
planområdet? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Energiløsning Hvilke energiløsninger kan det være aktuelt 
å etablere på planområdet og hva er den 
mest klimavennlige løsningen? 
 
Hvilke samspillsløsninger for energi kan 
etableres i eller utenfor planområdet? 

Energikonseptrapport. 
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13. TRAFIKK OG ATKOMST 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Fremkommelighet 
og trafikkavvikling 

Hvordan kan fremkommelighet for gange, 
sykkel, kollektivtrafikk og 
utrykningskjøretøy ivaretas i 
planalternativet?  

Beskrivelse, 
illustrasjoner.  

HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
fremkommelighet for gående og syklende i 
området? 
 
Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
fremkommelighet og tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy? 
 
Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
trafikkavviklingen i området?  

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
Trafikkanalyse.  

 

14. PARKERING, RENOVASJON OG VARELEVERING 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Sykkel Hvordan løses krav til sykkelparkering? 

Hvordan kan sykkelparkering innpasses i 
byrommene og bebyggelsen på en god 
måte?  

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Bil Hvordan løses adkomst og krav til 
parkering for bil? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Renovasjon, 
varelevering, 
nyttetrafikk 

Hvordan løses krav til renovasjon og 
varelevering? 
 
Hvordan løses logistikk for nyttetrafikk? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 

Snøopplag Hvordan sikres arealer for snøopplag? Beskrivelse. 
Illustrasjoner. 

 

15. MILJØFORHOLD 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Forurenset grunn Finnes det forurenset grunn eller vann i 

planområdet? 
Rapport (fase 1) med 
kart som viser 
sannsynlighet for 
forekomst av 
forurenset grunn/vann. 

Luftkvalitet Hvordan kan bygningsmassen utformes for 
å skjerme mot luftforurensning? Hvordan 
utforme bygningene, leilighetene og 
utearealene for å skape et godt bomiljø og 
gode utearealer? Hvordan utforme tiltak og 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 
 
 
 



 

51 
 

ta i bruk elementer som vann og 
beplantning for å bedre luftkvaliteten? 
 
Hvordan påvirker planalternativet 
luftkvaliteten i planområdet og 
nærområdet? 

 
 
 
Lokalklimaanalyse med 
kvalitativ vurdering av 
luftkvalitet. 

Støy HVA SKAL UNDERSØKES PRESENTASJONSFORM 
Hvordan kan bygningsmassen best 
utformes for å skjerme området mot støy 
fra jernbane og omkringliggende gater? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
Analyser. 

HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
støy til omgivelsene? 
 
Hva blir støybelastningen for ny bebyggelse 
i planforslaget? 
 
Hvilke avbøtende tiltak er nødvendig for å 
oppfylle grenseverdier og kvalitetskriterier 
for støy for boliger og andre støyfølsomme 
arealformål? 

Rapport med 
beskrivelse av 
endringer i 
støybelastning, inkl. 
støysonekart, 
beskrivelse av 
støybelastning og 
behov for avbøtende 
tiltak (ihht. 
retningslinje T-
1442/2021) og 
vurdering av hvordan 
samspillseffekter av 
støy og 
luftforurensning skal 
tas hensyn til. 

 

16. NATURMANGFOLD 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Vegetasjon Hvordan kan eksisterende trær og 

vegetasjon i området bevares?  
 
Hvordan kan ny vegetasjon supplere og 
forsterke eksisterende grønnstruktur og 
bidra til større naturmangfold? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Biologisk mangfold Hvordan kan det tilrettelegges for økt 
biologisk mangfold? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Verdifulle 
naturtyper 

HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
verdifulle naturtyper og naturmangfoldet i 
planområdet? 

Kartlegging av 
biologisk mangfold og 
verdifulle naturtyper. 
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17. ANLEGGSPERIODEN OG TRINNVIS UTVIKLING 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Trinnvis utvikling Hvordan kan utbyggingen realiseres i 

etapper? 
 
Hvordan påvirker utbyggingsrekkefølgen 
opparbeidelse av byrom, utearealer og 
forbindelser til tilliggende eiendommer?  

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Anleggsperioden Hvordan påvirker anleggsperioden 
fremkommelighet og sikkerhet i området? 
 
Hvordan kan det tilrettelegges for at 
anleggsperioden blir minst mulig 
belastende, miljømessig og trafikalt, for 
området rundt? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 

 

18. TEKNISK INFRASTRUKTUR  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Samordning Hvordan skal utbygging/endring av teknisk 

infrastruktur løses og samordnes best 
mulig? 

Kartlegging, 
beskrivelse, 
illustrasjoner. 

Teknisk 
infrastruktur 

HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
teknisk infrastruktur? 

Beskrivelse, 
illustrasjoner. 
 

 

19. RISIKO- OG SÅRBARHET 

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
Risiko- og sårbarhet Hva er risiko- og sårbarhetsfaktorene i 

planområdet? 
ROS-analyse i henhold 
til DSBs veileder. 

 

20. GEOTEKNIKK 

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 

Geotekniske forhold 
 
 

Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
områdestabiliteten? 
 
Hvilke konsekvenser får planalternativet for 
omkringliggende bebyggelse og 
infrastruktur når det gjelder setninger og 
stabilitet? 

Geoteknisk rapport. 
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3.3 Metode og fremstilling 

3.3.1 Metode 
Planalternativene skal undersøkes og utredes til et likeverdig og sammenlignbart nivå. Dersom 
det i konsekvensutredningen avdekkes vesentlige negative konsekvenser av tiltaket, skal det 
for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 

3.3.2 Temavis fremstilling av undersøkelser og utredninger 
De enkelte undersøkelsene og utredningene skal fremstilles temavis i den 
presentasjonsformen som er angitt for hvert tema i tabellen i kapittel 3.1. Det skal utarbeides 
ett samlet dokument for undersøkelsene og et for konsekvensutredningen. Disse dokumentene 
skal legges ved planforslagene når de sendes til Plan- og bygningsetaten.  

Alle planalternativene skal kunne fremmes som selvstendige planforslag, og belyses ut fra de 
vurderingene og resultatene som har fremkommet i undersøkelsene og utredningene. 

3.3.3 Forslagsstillers anbefaling 
Når forslagsstiller presenterer sitt valg av planalternativ skal de komme med en faglig 
begrunnet anbefaling med grunnlag i undersøkelsene og utredningene som er gjennomført.  

3.4 Videre planprosess og medvirkning 

3.4.1 Planprosess og fremdrift 
Forslagsstiller skal utarbeide en detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.  

Tabellen viser forventet fremdrift: 

PROSESSNAVN FORVENTET FREMDRIFT 
MEDVIRKNING 

 

PLANPROGRAM UTARBEIDES  
      Varsling om oppstart planarbeid Uke 17 - 2022 
      Høringsperiode for planprogram Uke 17-23 - 2022 
      Oversendelse til Plan- og bygningsetaten Uke 39 - 2022 
PLANPROGRAM FASTSETTES Uke 05 - 2023 
UNDERSØKELSER OG KONSEKVENSUTREDNING 
UTARBEIDES 

Avtales senere 

      Dialogfase   
PLANFORSLAG M/KU UTARBEIDES FOR OFFENTLIG 
ETTERSYN  

Avtales senere 

      Dialogfase   
      Oversendelse til Plan- og bygningsetaten  
OFFENTLIG ETTERSYN Avtales senere 
      Bemerkningshåndtering  
PLANFORSLAG M/KU UTARBEIDES FOR POLITISK 
BEHANDLING 

Avtales senere 

      Oversendelse til Plan- og bygningsetaten  
      Oversendelse til Rådhuset  
POLITISK VEDTAK I BYSTYRET Avtales senere 
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3.4.2 Medvirkning 

Mål for medvirkningen 

Galleri Oslo Utvikling ønsker en åpen og inkluderende planprosess som skaper engasjement, 
eierskap og forutsigbarhet hos de som er berørt av planarbeidet. Gjennom å gi informasjon og 
etablere dialog og samarbeid med aktører og interessenter, ønsker forslagsstiller at 
medvirkningen skal gi kunnskap om behov i området og konkrete innspill til funksjoner, 
løsninger og kvaliteter. 

Medvirkningen skal følge planprosessen og knyttes til de formelle høringsfasene, men det skal 
legges ekstra innsats i å sikre en bredere involvering enn det som ligger i plan- og 
bygningslovens minstekrav. Det er en sammensatt aktørgruppe i området. Forslagsstiller vil 
bruke varierte medvirkningsaktiviteter, både fysiske og digitale, og benytte metoder som også 
når grupper som ofte blir utelatt eller som opplever at prosessen ikke er tilgjengelig eller 
tilrettelagt for dem. 

Forslagsstiller er allerede en aktiv deltaker i ulike initiativ og tiltak i nabolaget, blant annet 
Nedre Akerselva Nabosamarbeid, og har etter innsendelsen av planinitiativet hatt flere møter 
med sentrale aktører. Fordi reguleringsplanen må ses i sammenheng med andre planer og 
prosjekter, som veisystemet og bussterminalen, arbeider forslagsstiller særskilt med å bidra 
til å finne helhetlige løsninger for området, i dialog med sentrale aktører og beslutningstakere. 

Plan for medvirkningen 

Planprosessen vil gå over lang tid, og tidsperspektivet gjør at planen for medvirkning vil 
revideres ved viktige milepæler, for å sikre at medvirkningen er relevant. 

Hoveddelen av medvirkningsaktivitetene forventes å skje i tre faser av planarbeidet: 

1. Varsel om oppstart av planarbeid / planprogram til offentlig ettersyn 
• Informere om prosjektet og planarbeidet 
• Få generelle innspill om behov og visjoner for området 
• Få innspill til planalternativene, utredningsprogrammet og planen for medvirkning som 

er beskrevet i forslaget til planprogram 

2. Dialog / samarbeid / kunnskapsinnhenting når planforslaget utarbeides 
• Samle inn kunnskap og innspill til viktige tema i planarbeidet 
• Ha innspillsmøter/verksteder og dialogmøter med aktørene som har størst interesse 

og innflytelse på temaene 

3. Planforslag til offentlig ettersyn: 
• Informere om planforslaget og hvordan tidligere innspill er fulgt opp 
• Få innspill til planforslaget og utredningene 

 
Parallelt med dette vil forslagsstiller være del av andre medvirkningsprosesser i området, som 
også forventes å gi innspill til planarbeidet for Nye Galleri Oslo. 
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Diagrammet viser planprosessen fra oppstart av planarbeidet, hvor vi er nå, til reguleringsplanen vedtas 
 

Metodebruk og aktuelle medvirkningsaktiviteter 

Metodebruken vil variere, og ulike medvirkningstiltak og aktiviteter vil være aktuelle: 

Formell varsling og kunngjøring 
Allmennheten, instanser, organisasjoner og berørte parter vil bli informert skriftlig både når 
planprogram og forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. 

Nettsider 
Prosjektets hjemmeside www.nyegallerioslo.no vil være en kanal for å dele informasjon om 
området, planarbeidet og medvirkningsaktivitetene. På nettsiden vil man finne informasjon om 
hva som skjer i saken, se hvilke aktiviteter som er gjennomført og hva som planlegges, og finne 
informasjon om hvordan man kan delta eller komme med innspill. 

Ved høring vil planprogram og planforslag legges ut på Plan- og bygningsetatens nettsider i 
tillegg til prosjektets hjemmeside. 

Informasjonsmøte 
Arrangement som er åpent for alle, hvor forslagsstiller informerer om prosjektet og 
planarbeidet, og inviterer til dialog. 

Innspillsmøter/verksted 
Møteformer som gir mulighet for å gi innspill, arbeide i grupper, samhandle og åpne for dialog 
med ulike aktører vil være relevant i flere deler av planarbeidet. Det kan også gjennomføres 
som mer sammensatte medvirkningsarrangement der ulike brukere av nabolaget kan møtes, 
diskutere, prate og gjøre kreative aktiviteter sammen for å bidra til utviklingen av eget 
nærmiljø.  

Dialogmøter 
En-til-en-møter mellom forslagsstiller og enkeltpersoner eller grupper, hvor hensikten er å 
diskutere konkrete tema, for eksempel utforming av byrom, for å få innspill til innhold og 
løsninger.  

For å nå de som normalt ikke medvirker skriftlig, digitalt, deltar på arrangementer, eller av 
andre grunner er vanskelig å nå ut til, vil forslagsstiller oppsøke sykehjem, skoler, andre 
institusjoner eller foreninger, for å møte folk der de er. 
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Infopunkt/utstilling/prosjektkontor i nærmiljøet 
Et fysisk infopunkt kan være et skilt eller en ubemannet stand eller utstilling, med informasjon 
om planarbeidet og prosjektet. Infopunktet kan være bemannet på gitte tidspunkt, og 
plasseres slik at det kan invitere til dialogmøter eller tilfeldige samtaler med forbipasserende 
på gaten. 

Spørreundersøkelser og oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 
Målrettede spørreundersøkelser kan gi viktig kunnskap til prosjektet. Kunnskapsgrunnlaget må 
oppdateres ved viktige milepæler, for å fange opp nye brukere og endrede behov. 

Medvirkningsprogram 

I medvirkningsprogrammet under beskrives i korte trekk hvordan de ulike aktørene vil 
involveres i planarbeidet fremover. 

MEDVIRKNINGSPROGRAM – GALLERI OSLO 

Hvem Hensikt/tema Hva Når 

Alle aktører og 
interessenter 

Informere om 
planarbeidet, hvor vi er i 
medvirknings- og 
planprosessen, hvilke 
aktiviteter som skjer, 
hvordan man kan komme 
med innspill, og dele 
resultatet av 
gjennomførte 
medvirkningsaktiviteter 

Prosjektets nettside 
www.nyegallerioslo.no  

 

Hele planfasen 

Alle aktører og 
interessenter 

Informere om 
planarbeidet og få 
innspill til prosjektet og 
planprosessen 

Informasjonsmøte Ved varsel om 
oppstart og offentlig 
ettersyn av 
planforslaget 

Alle aktører og 
interessenter 

Informere om og få 
innspill til prosjektet og 
planprosessen 

Innspillsmøter/verksted, 
hvor nabolaget kan 
møtes for å få 
informasjon om 
prosjektet og prosessen 
og delta på aktiviteter 
for å bidra til utviklingen 
av eget nærmiljø 

Når vi utarbeider 
planforslaget og 
under offentlig 
ettersyn av 
planforslaget 

Alle aktører og 
interessenter 

Informasjon/dialog Infopunkt/utstilling/ 
prosjektkontor 

I høringsperiodene 

Alle aktører og 
interessenter 

Samle 
kunnskapsgrunnlag 

Målrettede digitale 
undersøkelser knyttet til 
enkelttema, for 
eksempel mobilitet, 
nærmiljøfunksjoner etc. 

Før planforslaget 
utarbeides 

  

http://www.nyegallerioslo.no/
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Bydel Gamle Oslo Få innspill til opplegg for 
medvirkning og 
metodebruk for å nå 
«stille stemmer» 

Avdekke behov i 
lokalmiljøet, særlig 
rettet mot barn og unge 

Dialogmøter 

 

 
Dialogmøter 

Før planprogrammet 
fastsettes 

 

Før planforslaget 
utarbeides 

Aktører i lokalmiljøet 
på Grønland, 
Vaterland og 
Bjørvika 

Avdekke behov, særlig 
rettet mot barn og unge 

Dialogmøter Før planforslaget 
utarbeides 

Naboprosjekter/ 
forslagsstillere 

Koordinere planarbeidet 
mot pågående planer og 
prosjekter 

Dialogmøter Før planprogrammet 
fastsettes og før 
planforslaget 
utarbeides 

Ruter Utredning av fremtidig 
bussterminalstruktur i 
Oslo-området 

Dialogmøter Før planprogrammet 
fastsettes og før 
planforslaget 
utarbeides 

Bymiljøetaten, 
Statens Vegvesen og 
Bane NOR 

Koordinere arbeidet mot 
KVU Schweigaards gate 
og planer for omlegging 
av veisystemet 

Dialogmøter Før planprogrammet 
fastsettes og før 
planforslaget 
utarbeides 

Bymiljøetaten, Vann- 
og avløpsetaten 

Åpning av Akerselva Dialogmøter Før planprogrammet 
fastsettes og før 
planforslaget 
utarbeides 

Byantikvaren Bevaringsinteresser Dialogmøter Før planprogrammet 
fastsettes og før 
planforslaget 
utarbeides 

Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten 
og Bymiljøetaten 

Rekkefølgekrav og 
utbyggingsavtaler 

Dialogmøter Før planforslaget 
utarbeides 
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