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BU-sak xx/13 Stengning/overbygging av Finnmarksgata m.m. 

 

Grünerløkka bydelsutvalg viser til bystyrets vedtak 5. juni 2013 vedrørende flytting av 

Munchmuseet og tiltak for Tøyenområdet. I den sammenheng ønsker bydelsutvalget å 

kommentere enkelte av vedtakets punkter vedrørende tiltak på og ved Tøyen.  

Punktene 4-7 samt 11 er alle helt eller delvis plassert i Bydel Grünerløkka. Bydelsutvalget 

stiller seg positive til at Tøyenbadet transformeres til badeland (4), og at det etableres 

friluftscene i Tøyenparken (11). Bydelsutvalget ønsker dog spesielt å kommentere vedtakets 

punkt 5-7. 

 

Grünerløkka bydelsutvalg er svært positive til at det etableres et sammenhengende grønt- og 

parkdrag over Finnmarksgata, men mener det vil være uklokt å stenge Finmarksgata for 

biltrafikk. Dette vil påføre omkringliggende veier betydelig økt belastning. Spesielt vil dette 

gjelde Tøyenlenka (Sørligata-Hagegata-Tøyengata-Jens Bjelkes gate) i tillegg til Sars gate. 

Økt trafikk i Sars gate vil i tillegg til økt belastning på området medføre farligere skolevei for 

barn på Lakkegata og kommende Sofienberg skoler. Brukere av Slurpen aktivitetshus, 

spesielt med tanke på Dragen juniorklubb, vil også få farligere vei. I tillegg vil Økernveien 

forbi Hasle skole trolig få økt belastning. Dette er allerede en av Oslos farligste skoleveier. 

 

Et reelt sammenhengende grønt- og parkdrag krever også at 20-bussen må endre trasé bort 

fra Finnmarksgata. Bydelsutvalget mener dette er uklokt, da denne buss-traséen er viktig for 

både bydelen og byen som helhet. Med denne bakgrunn ber derfor Grünerløkka 

bydelsutvalg om at man velger overbygning/kulvert som løsning for Finnmarksgata. 

 

Bydelsutvalget ber også om at man ser bygging av nytt vitensenter, nytt veksthus og evt. 

teknisk museum i sammenheng med overbygging av Finnmarksgata, og at disse kan spille 

naturlig sammen i landskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

Grünerløkka bydelsutvalg ber om at det velges overbygging/kulvert for å etablere 

sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata. Bydelsutvalget ber samtidig om 

at dette sees i sammenheng med planlegging og bygging av nytt vitensenter, nytt veksthus 

og evt. nytt teknisk museum. 

 
 


