
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 
E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no 
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
 

 
PROTOKOLLUTSKRIFT FRA 
BYDELSUTVALGET 04.03.2010 
 
 
BU-SAK 
19/2010 

OMRÅDEPROGRAM FOR OSLO S - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Bydelsutvalgets vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget stiller seg positiv til områdeprogram for Oslo S og 
mener programmet foreslår mange gode løsninger for området, 
men mener lokalpolitikere, velforeninger o.l i større grad burde ha 
vært trukket med i prosessen rundt programmet. Det vises i den 
sammenheng til Bydelsutvalgets vedtak 116/2009 og flertallets 
protokolltilførsel, Oslo s-området, jernbanen og gjenåpning av 
Akerselvas nederste del.  

2. Bydelsutvalget stiller seg positiv til å fjerne Nylandsbrua, men 
mener det er uakseptabelt å legge Nylandsveien på bakkeplan 
parallelt med Akerselva, da dette vil medføre store ulemper for 
hele Grønlandsområdet. Det vises til Bydelsutvalgets tidligere 
uttalelser vedr. ønske om å legge Nylandsveien i tunnel. 
 

3. Bydelsutvalget stiller seg positiv til anleggelse av ny bussterminal 
på lokk over sporområdet, men henviser til Bydelsutvalgets ønske 
om at muligheten for å senke sporområdet/anlegge en mulig 
fremtidig jernbanetunnel under sporområdet må utredes. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å ikke legge føringer som 
hindrer muligheten for dette. BU henviser til Plansmias forslag om 
å legge bussterminalen under bakkenivå, rett over en nedgravet 
jernbane-tunnel og -stasjon som passerer under Akerselva. Vi ber 
om at en slik løsning også må utredes.  

 
4. BU mener også at det må utredes hvorvidt det er nødvendig at så 

mange busser har sitt endepunkt i Oslo sentrum. Spesielt om ikke 
regionbussene kan pendle gjennom sentrum, eventuelt snu ved 
kollektivknutepunkt i sentrums ytterkanter, som f eks på Helsfyr. 
Videre arbeid med områdeprogram må ta med vurderinger i lokal  
trafikkplan inkludert vurderingene knyttet til Helsfyr som 
knutepunkt for busstrafikk.  
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5. Bydelsutvalget er positiv til at det foreslås opparbeiding av 
Schweigaardsgate med en mer byromsmessig karakter på 
kollektivtrafikkens, syklistenes og fotgjengernes premisser da det 
er stort behov for dette. 
Skal de ulike hensynene forenes, er det nødvendig at 
kollektivtrafikken begrenses og at trikketraseen opprettholdes. 

 
6. Bydelsutvalget mener det er svært positivt at det er gjort en 

utredning vedr. lokalklima i området som er lagt til grunn for 
programmet. 

 
7. Bydelsutvalget er i mot at områdeprogrammet åpner for flere 

høyhus (80 og 100 m i delområdet Knutepunktet). Bydelsutvalget 
mener det er nok høyhus i området som det er.  

 
 
 
 
 
Randi Nagelhus 
avdelingssjef 
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