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I planprogram for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er det definert et utredningsalternativ som omfatter 
optimalisering av stasjonsoppganger, stasjonsplassering og antall stasjoner fra og med St. Olavs plass til og med 
Youngstorget. 

Denne rapporten omhandler temaet gevinster og ulemper for byen. Rapporten skal inngå i et beslutningsgrunnlag 
som skal vurdere om det er behov for å gjøre mer detaljerte vurderinger, eller om man skal beslutte videre 
planlegging av stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget eller ikke. 

Rapporten starter med en kartlegging av stedet. Det gjennomføres så en vurdering av hvilke gevinster og ulemper de 
ulike alternativene som vurderes kan gi for byen. Avslutningsvis oppsummeres vurderingene: 
 Planalternativet medfører i seg selv en vesentlig utvikling av de delene av byen som ligger innenfor 

analyseområdet. Nye oppganger på Stortinget stasjon, nytt Regjeringskvartal og pågående 
gateopprustningsprosjekter vil føre til blant annet ny arealbruk og aktivitet i offentlige rom. Disse prosjektene 
antas sammen med øvrige samfunnsendringer kommende år å bidra til en gradvis utvidelse av sentrum. 

 På overordnet nivå vurderes verken alternativ 2A, 2B eller 3 som å i vesentlig grad påvirke den pågående 
byutviklingen. Nye T-banestasjoner antas imidlertid å kunne påvirke utviklingen ved å bidra til en 
forsterkning/akselerering av disse pågående prosessene.  

 Generelt vil nye T-banestasjoner gi nye målpunkt for de reisende i byen, og dermed føre til mer aktivitet og liv. 
Lokalt kan nye stasjonsinnganger og mer aktivitet bidra til positiv utvikling for de mindre brukte byrommene i 
Munchs gate og Hammersborg torg. Øvrige områder hvor det er aktuelt med innganger består av både bygg og 
byromsstrukturer med høy kulturhistorisk verdi, og det vurderes som svært negativt dersom disse forringes.  

 Nye T-banestasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget antas å ville aktualisere diskusjonen om utvikling og 
vekst versus vern, både ved stasjonsinngangene og i analyseområdet for øvrig. Avhengig av hvordan hver 
enkelt stasjon utformes, programmeres og innpasses i den eksisterende bystrukturen, vurderes de nye 
stasjonene å kunne gi både gevinster og ulemper for byen. 
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1 Innledning 
KVU Oslo-Navet anbefalte en rekke infrastrukturtiltak for å kunne nå det nasjonale nullvekstmålet 
om at vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det ble anbefalt å 
etablere en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum så raskt som mulig, for å kunne gi et bedre T-
banetilbud på alle grenbanene i T-banesystemet.  

1.1 Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum  

Det er utarbeidet et forslag til planprogram for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, og revidert 
planprogram etter høring ble sendt til plan- og bygningsetaten i februar 2018. Utredningsalternativ 
1 er anbefalt i planprogrammet som ett av de forberedende arbeidene til reguleringsplan med 
konsekvensutredning.  

I revidert planprogram står det følgende om Utredningsalternativ 1 «Oppganger og stasjoner i 
området fra og med St. Olavs plass til og med Youngstorget»:  

Utredning av alternative stasjonsoppganger, stasjonsplassering og antall stasjoner i området fra og 
med St. Olavs plass til og med Youngstorget. Plassering av stasjoner og oppganger skal sees i 
sammenheng med funksjoner på overflaten; byrom, bygg, gang- og sykkelveinett, trikke- og 
bussholdeplasser, arbeidsplasser og boliger samt planer for området. Utredningene må se 
nærmere på persontransport- og kollektivtransportstrømmer i områdene, avstander mellom 
stasjoner og hvilken systemnytte de ulike stasjons- og oppgangsalternativene får. 

1.2 Stasjonsalternativer på anbefalt trasé i KVU Oslo-Navet 

KVU Oslo-Navet pekte på mulige stasjonsplasseringer på den anbefalte traseen for ny T-
banetunnel gjennom Oslo sentrum: Oppgraderte stasjoner på Majorstuen, Stortinget og Tøyen, og 
mulig ny stasjon på Bislett, Grünerløkka, St. Olavs plass og Youngstorget.  

Utgangspunktet for at det i KVU Oslo-Navet ble pekt på mulige stasjoner på Youngstorget og St. 
Olavs plass var først og fremst antakelsen om at en stasjon på Youngstorget ville føre til færre 
bytter på Tøyen og en avlastning av Jernbanetorget. Tilsvarende ble det antatt at en stasjon på St. 
Olavs plass ville føre til færre bytter på Majorstuen og avlaste Nationaltheatret.  

I høringsinnspillet til KVU Oslo-Navet bemerket Sporveien at man hadde lagt til grunn korte 
stasjonsavstander. De anbefalte at ny T-banetunnel burde bygges slik at stasjonsavstandene blir 
1000-1200 meter fordi høy reisehastighet med høy fyllingsgrad i togene er T-banens fortrinn i 
tettbygde områder. Byantikvaren pekte på en rekke utfordringer med en stasjon på St. Olavs plass 
i sitt høringsinnspill, og frarådet sterkt en løsning som ikke skjermer den eldre 
murgårdsbebyggelsen i området. Når det gjelder Youngstorget stasjon påpekte Byantikvaren at gitt 
forutsetninger om at en stasjon på Youngstorget ikke vil forringe bebyggelsen i området vil en 
stasjon kunne aktivisere plassen positivt.  

Basert på høringsinnspillene til Sporveien og Byantikvaren anbefalte Ruter at man burde se 
nærmere på fordeler og ulemper med å etablere stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget. 
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1.3 Planalternativet 

I revidert planprogram (2018) er følgende planalternativ beskrevet, se Figur 1 nedenfor: 

 

Figur 1: Planalternativet i planprogrammet 

Planalternativet omfatter ny T-banetunnel fra påkobling til eksisterende T-banesystem øst for 
Majorstuen stasjon, via Bislett, Stortinget, Grünerløkka og Tøyen til påkobling mellom Tøyen og 
Ensjø stasjon. Det er nødvendig å undersøke hvordan den foreslåtte tunneltraseen kan etableres 
på en best mulig måte. Dette innebærer blant annet å utrede muligheter for å oppnå en mer effektiv 
og skånsom gjennomføring for å minimere konsekvensene for byens beboere og brukere, samt å 
vurdere muligheter for en kortere trasé for å redusere reisetid og kostnader. 

I videre planarbeid er det anbefalt å vurdere stasjonsoppganger i sammenheng med 
plassering/justering av stasjonene under bakken. Ulik teknologi og metoder vil vurderes for å finne 
den beste helhetsløsningen. Med utgangspunkt i anbefalt trasé ligger følgende forutsetninger til 
grunn i arbeidet med optimalisering:   

 Tunnelen kobles til nye Majorstuen stasjon. Grensesnittet går øst for stasjonen. 

 Tunnelen kobles til eksisterende spor mellom Tøyen og Ensjø stasjon. 

 Tunnelen kobles til eksisterende stasjon på Stortinget. Ny plattform og nye oppganger skal 
utredes. 

 T-banestasjonen på Tøyen må utvides med to nye spor. Nye oppganger etableres. 

 Etablering av Bislett stasjon for å bygge opp om Bislett som godt byttepunkt for 
kollektivtransport, med overgangsmuligheter til/fra dagens trikke- og busstilbud. Bislett stasjon 
vil også gi et bedre kollektivtrafikktilbud til områder som ikke har T-banetilbud i dag. 

 Etablering av T-banestasjon på Grünerløkka, for å bygge opp om Grünerløkka som et godt 
byttepunkt for kollektivtransport med overgangsmuligheter til/fra dagens trikke- og busstilbud. 

1.3.1 Stortinget stasjon 

For å ivareta sikkerhetsregelverket til Sporveien om blant annet krav til rømningsveier, forutsettes 
det nye oppganger fra den nye plattformen som må etableres på Stortinget stasjon. I 
utredningsalternativ 1 er oppgangene forutsatt plassert på Stortorvet, ved Apotekergata og ved 
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Møllergata. Det er også vurdert behov for nye forbindelser internt mellom plattformene for at 
stasjonen skal fungere tilfredsstillende. Forslag til løsning med nye oppganger og interne 
forbindelser for nye Stortinget stasjon er å betegne som foreløpige, og vil utredes nærmere i videre 
arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning.  

 

Figur 2: Forslag til utganger og gangsystem på Stortinget stasjon.  

1.4 Alternativer innenfor Utredningsalternativ 1 

Utgangspunktet for arbeidet i utredningsalternativ 1 er planalternativet i forslag til planprogram 
(2018). For å svare på oppgaven er det i tillegg etablert 3 alternativer som sammenliknes med 
planalternativet. Alternativene som utredes er følgende:   

 Alternativ 1 Planalternativet består av planalternativet som beskrevet i revidert planprogram, 
men med tre nye innganger på Stortinget stasjon. 

 Alternativ 2A St. Olavs plass består av planalternativet med en stasjon på St. Olavs plass. 

 Alternativ 2B Youngstorget består av planalternativet med en stasjon på Youngstorget. 

 Alternativ 3 St. Olavs plass og Youngstorget består av planalternativet med en stasjon på 
St. Olavs plass og en stasjon på Youngstorget. 
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Figur 3: Planalternativet. 

 

Figur 4: Alternativ 3 med stasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget.  
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1.5 Kart over området  

Figur 5 (nedenfor) viser kart over området med de to T-banetunnelene, eksisterende tunnel i svart 
og ny T-banetunnel i brunt.  

 

Figur 5: Kart over området der sentrale egenskaper ved planalternativet er fremhevet.  

Mulige oppganger på Bislett stasjon er markert svarte, St. Olavs plass gule, Stortinget røde, 
Youngstorget blå og Grünerløkka lilla. 

1.6 Forutsetninger 

En forutsetning for alle delrapporter er at den fysiske løsningen i anbefalt trasé for ny T-banetunnel 
som beskrevet i KVU-Oslonavet T-baneløsninger legges til grunn. Det er også en forutsetning at 
alle utredningene skal gjennomføres på et overordnet nivå.  

Avhengig av løsning på Majorstuen stasjon kan det etableres to versjoner av linjekartet (se Figur 6 
og Figur 7). Siden endelig versjon ikke er bestemt, legges begge versjoner til grunn for denne 
delutredningen.  
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Figur 6: Mulig linjekart- separat system 

 

 

 

Figur 7: Mulig linjekart- separat system koblet via Ringen. 
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1.7 Oppgaven 

Denne rapporten omhandler gevinster og ulemper for byen ved etablering av stasjoner på St. 
Olavs plass (alternativ 2A), Youngstorget (alternativ 2B) eller begge (alternativ 3). Det er iht. 
bestillingen gjennomført en stedsanalyse som beskriver stedets historie, situasjon og 
fremtidsmuligheter. Med utgangspunkt i stedsanalysen er det vurdert hvilke overordnede gevinster 
og ulemper en eventuell stasjon på St. Olavs plass og Youngstorget vil gi byen. Alternativene 
sammenlignes med planalternativet. 

I forbindelse med Utredningsalternativ 1 er det gjennomført en overordnet kartlegging av 
høringsuttalelsene som kom til planprogrammet. Disse er oppsummert i et kort notat som ligger 
vedlagt rapporten. 

1.8 Metode 

For kartlegging av stedlige kvaliteter er det tatt utgangspunkt i Plan- og bygningsetatens veileder 
Stedsanalyser, Veileder for plan- og byggesaker, med nødvendige tilpasninger. Målet med en 
stedsanalyse er å sikre bedre fysiske sammenhenger mellom byens overordnede romlige 
strukturer og enkeltprosjekter. Gjennom stedsanalysen undersøkes stedets egenskaper og 
egenart, og mulighetsrommet for det aktuelle tiltaket som vurderes. 

Analyseområde og -tema 

I oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Ruter 06.09.2018 ble det definert 
et ytre og et indre analyseområde for denne delrapporten, samt hvilke temaer som det er viktige å 
kartlegge for å kunne vurdere gevinster og ulemper for byen. 

 

Figur 8: Ytre og indre analyseområder. Kilde Sweco Norge AS. 
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Temaene gjeldende og pågående planer, identitet, forbindelser og offentlig rom ble vurdert som 
relevante for det ytre analyseområdet, mens temaene primære strukturer, vernestatus og 
funksjoner/formål ble vurdert som relevante for de indre analyseområdene, rundt selve 
stasjonsoppgangene. I vurderingen av konsekvenser drøftes også mulige effekter av tiltak som 
også ligger utenfor det definerte analyseområdet. 

Usikkerhet 

Konkret plassering og utforming av de mulige stasjonene med oppganger på St. Olavs plass og 
Youngstorget er ikke detaljert gjennom KVU Oslo-Navet. Mandatet for denne rapporten er heller 
ikke å vurdere alternative lokaliseringer av disse stasjonsoppgangene, eller konsekvenser av å 
bygge eventuelle tekniske rom til stasjonene eller føringsveier for tekniske anlegg. Dette er detaljer 
som må undersøkes i en eventuell videre prosjekteringen av stasjonene, og som kan gi ny 
kunnskap om mulige konsekvenser for byen. Avhengig av detaljert plassering, utforming og grad 
av tilpasning til eksisterende strukturer, kan et tiltak vurderes som alt fra helt uproblematisk til svært 
negativt.  

Vurderingene som gjøres i denne utredningen er derfor relativt overordnede. Og på et overordnet 
nivå vil vurderinger av hva som er mulige gevinster og/eller ulemper også påvirkes av hvilket 
perspektiv man inntar til hva tiltaket kan bidra med. Er det for eksempel vekst eller vern som er 
ønskelig for et område? Og i hvilken grad kan med sikkerhet si at et tiltak vil gi en antatt effekt, eller 
om det som skjer påvirkes av en rekke andre betingelser enn kun nye T-banestasjoner?  

Samferdsels- og infrastrukturtiltak kan være en utløsende faktor for at det skjer en endring i byen. 
Usikkerheten om endringen ville skjedd uavhengig av tiltaket, og i hvilken grad tiltaket har vært 
med å utløse en endringsprosess, kan imidlertid være stor. Vurdering av mulige konsekvenser for 
flere av temaene som vurderes i denne utredningen er preget av slike usikre sammenhenger. For 
eksempel gjelder det hvorvidt en ny T-banestasjon i seg selv fører til endret arealbruk, eller i 
hvilken grad tiltaket i seg selv kan tilskrives å være årsaker til endret bruk av et område.  

For å bedre forstå hvordan ny transportinfrastruktur kan påvirke arealbruken i et område, er det 
gjort et litteratursøk etter relevant internasjonal forskningslitteratur med erfaringer fra andre byer. 
Litteratursøket viser at det blant annet er forsket mye på å sammenhengen mellom byers tetthet og 
befolkningens bruk av kollektive transportmidler, hvor resultatene viser at det er en sammenheng 
mellom hvor tett et byområde er og sannsynligheten for at folk velger kollektive transportmidler. 
Denne kunnskapen ligger blant annet til grunn for de statlige planretningslinjene for samordnet 
bolig, areal og-transportplanlegging her i Norge. Annen forskning påviser at etablering av 
kapasitetssterk kollektivtransport kan påvirke og understøtte en tett og urban utvikling av nye 
bydeler og/eller byområder. Innenfor tidsrammene av denne utredningen er det derimot ikke funnet 
studier som utforsker hvordan nye kapasitetssterke kollektivtransportlinjer i allerede etablerte 
byområder, hvor det fra før finnes et nett av kapasitetssterk kollektivtransport med god 
tilgjengelighet innenfor analyseområdet kan påvirke arealbruken – som det jo allerede er i Oslo 
sentrum. Vurderingene av hvilke gevinster og/eller ulemper nye T-banestasjoner kan gi byen i form 
av endret arealbruk, baserer deg derfor på en drøfting av mulige sammenhenger og effekter av 
tiltakene som vurderes. 

Usikkerheten i vurderingene som gjøres i denne utredningen er derfor høy. Så langt det er mulig 
legges det i analysen vekt på å drøfte hvilke mulige sammenhenger mellom tiltak og konsekvenser 
man kan anta at vil skje, og hvorvidt det er sannsynlig at tiltakene i seg selv gir direkte effekter og 
endringer av arealbruk, bruk av byen eller områdenes identitet, eller om effektene som drøftes kun 
kan anses som mulige fremtidige effekter for en gitt utvikling. 
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2 Kartlegging av stedet 

2.1 Historisk utvikling 

Da Oslos første bymessige bebyggelse ble etablert i Bjørvika omkring år 1000, bestod 
analyseområdet i hovedsak av utmark. Landeveier forbandt byen med gårdene utenfor og 
omlandet rundt. Aker Gård som lå ved nåværende Gamle Aker kirke, var et religiøst og 
administrativt sentrum med sentral beliggenhet der trafikk langs Akerselva krysset trafikken på 
tvers av dalføret. Akersgata og Akersveien var fra 1300-tallet forbindelsesveien fra festningen på 
Akersneset til Gamle Aker kirke. 

Etter bybrannen i 1624 

Etter bybrannen i 1624 ble Christiania anlagt nord for Akershus festning med kvadratur og 
administrativ bygrense. Langs de radielle innfartsårene (Grensen, Ullevålsveien, Møllergata og 
Storgata) vokste det fram jordbruksarealer og forstadsbebyggelse (Hammersborg). Med den store 
byutvidelsen i 1794 ble Hammersborg, Ankerløkken og Hausmannskvartalene innlemmet i 
Christiania ved at landeierne fikk handelsrettigheter. Storgata vokste fram som en viktig 
handelsgate gjennom Vaterland mot Vaterland bru. Utenfor bygrensen var Aker i all hovedsak en 
jordbruksbygd. 

 

Figur 9: Utsnitt av historisk kart 1794. Kilde: Oslo Byarkiv.  



  

 
 

RAPPORT SIDE 13 AV 54  

 
 

1800-tallet 

1800-tallets industrialisering og befolkningsvekst førte med seg flere byutvidelser. I 1814 ble byen 
igjen hovedstad i den selvstendige staten Norge. Byen trengte bygninger for alle de nye 
statsinstitusjonene. En rekke nye industribedrifter etablerte seg, særlig langs Akerselva. I 1859 ble 
alle strøkene i analyseområdet innlemmet i Christiania.  

Fra 1807 holdt militærhospitalet til i det såkalte Empirekvartalet (dagens Regjeringskvartal) og 
etterhvert etablerte Rikshospitalet seg her med hovedbygning mot Grubbegata. Mellom 
bygningene fantes hageanlegg. Da hospitalene flyttet ut i 1883, flyttet Justisdepartementet inn og 
siden har kvartalet huset kontorer for statsadministrasjonen. 

På 1840-tallet ble Hausmannskvartalene og området mellom Torggata og Møllergata bygget ut 
med fire og fem etasjers murgårdsbebyggelse. Møllergata skole sto ferdig 1861, tegnet av arkitekt 
Jacob Wilhelm Nordan. I kvartalene lå også Tukthuset, som var byens arbeids- og straffeanstalt. 

Nytorget (Youngstorget) ble etablert i 1846 for å ta hånd om torghandelen i byen og ta over deler 
av aktiviteten som inntil da hadde foregått på Stortorvet. Området var på dette tidspunkt nærmest 
en grusplass på leiregrunn der bøndene solgte landbruksproduktene. Torget utviklet seg til å bli et 
sted man solgte kyr. 

 

Figur 10: Youngstorget 1910. Kilde: www.oslobilder.no. 

Til torget ble det bygget ny hovedpolitistasjon med fengsel og rettslokaler i Møllegata. Siste 
byggetrinn med tre etasjer og de nye basarhallene sto ferdig i 1877, tegnet av arkitekt Jacob 
Wilhelm Nordan. På folkemunne ble bygningen oftest bare kalt «Nummer 19» og den var 
hovedpolitistasjon i Christiania og Oslo til 1978.  
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På Hammersborg ble det bygget boliger og småindustri, men høydedraget ble av datidens 
arkitekter omtalt som Oslos Akropolis og var aktuell beliggenhet for slottet, rådhuset eller 
universitetet. På 1850-tallet ble både Trefoldighetskirken og St. Olav katolske kirke bygget ferdig, 
tegnet av henholdsvis arkitekt Chateauneuf og arkitektene Schirmer og Von Hanno. 

St. Olavs gate ble opparbeidet fra den nyanlagte Slottsparken, frem til St. Olavs kirke i 1867. Gaten 
er en diagonalakse til Karl Johans gate i arkitekt Linstows byplan for Christiania. St. Olavs plass ble 
bygget her som en formal femkantet sentralplass, formgitt av plan- og bygningssjef Georg A. Bull. 
Midt på plassen ble det anlagt et lite basseng med en fontene av støpejern. Bygårdene mot 
plassen fikk brede fasader som bidro til å avgrense plassrommet. Av gårdene rundt plassen er 
bare St. Olavs plass 2 i behold av bygningene fra denne tiden. Bygården, som 
danner fondmotiv for Universitetsgata, ble oppført i 1872 og ble senere benyttet som 
Rikshospitalets apotek. 

 

Figur 11: St. Olavs plass 1903. Bygningen til venstre er St. Olavs plass 2. Kilde: www.oslobilder.no. 

Meyerløkka ble bygget ut omkring 1875 med murte tre- og fireetasjes leiegårder i kvartalsstruktur. 
Eierne ønsket en høy sosial standard i strøket og solgte derfor tomter med klausul mot å bygge 
arbeiderboliger eller anlegge støyende og illeluktende bedrifter. Den første kjøperen var arkitekt 
Bull, som oppførte sitt eget hus på St. Olavs plass 1, hvor bygningen for Edderkoppen teater 
senere ble reist. 

I 1883 flyttet Rikshospitalet til Stensbergløkken (dagens Pilestredet Park) vest for Meyerløkka. 
Sykehuset ble bygget ut med mange bygninger i flere etapper. Sentralparken ble anlagt i 
forbindelse med at sykehusets første bygninger ble reist. 
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Figur 12: Utsnitt av historisk kart 1887. Kilde: Oslo Byarkiv. 

1900-tallet 

På 1900-tallet ble det i bydelene innenfor analyseområdet reist en rekke monumentalbygg til 
administrative og kulturelle formål. Bygningene ble reist av private og offentlige utbyggere med 
lokale, regionale og nasjonale interesser. Det ble benyttet prestisjefulle arkitektkonkurranser der 
landets ledende arkitekter og byggmestre deltok. Dette har resultert i en sammensatt 
bebyggelsesstruktur der de forskjellige byplanidealer og stilepoker er klart leselige kontraster i 
bybildet.  

Både Kunstindustrimuseet (nå Edvard Munch videregående skole ) og den gamle 
Regjeringsbygningen (nå Finansdepartementet) sto ferdig i 1904, tegnet av henholdsvis arkitekt 
Adolf Greve og arkitektene Ingvar Hjorth og Henrik Bull. 

Områdene ble så utbygget og fortettet innenfor eksisterende gatestruktur. Unntaket er Møllergata 
og Grubbegata som på 1930-tallet ble anlagt på bruer over Hammersborggata (Ring 1). I 1933 ble 
det nyklassisistiske Deichmanske bibliotek bygget på Hammersborg etter tegninger av arkitekt Nils 
Reiersen. 

Ved Youngstorget ble Folketeaterbygningen ferdigstilt i 1935, tegnet av arkitektene Morgenstierne 
og Eide i art deco-stil. Teatersalen som opprinnelig hadde 1200 sitteplasser, har vært benyttet som 
kino, teater, dukketeater og opera. Bygningen huset også Arbeiderpartiets partikontorer og 
takrestauranten Stratos. Den 12 etasjers høye fasaden ruver monumentalt mot Youngstorget og 
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bidro til at torget har fikk en nasjonal politisk symbolverdi. Bygningen er fortsatt Arbeiderpartiets 
høyborg, og på torget holdes hovedstadens 1. mai-markeringer. 

I 1940 ble Samfunnshuset og Arbeidersamfunnets plass ferdigbygget, tegnet av arkitekt Ove Bang. 
Bygningen som huset en kino/konsertsal med 1200 publikumsplasser, er et godt eksempel på 
datidens funksjonalistiske bygg i Oslo. 

 

Figur 13: Utsnitt av historisk kart 1982. Kilde: Oslo Byarkiv. 

Etter krigen ble Regjeringskvartalene utbygget og modernisert i flere byggetrinn. I 1958 ble den nye 
Høyblokka reist med 12 etasjer og konstruksjon og fasader av naturbetong. Bygningen inneholdt 
statsministerens kontor og Justisdepartementet. Den ble tegnet av arkitekt Erling Viksjø, som også 
tegnet Y-blokka i 1969. De to bygningene er sammen med de åpne byrommene, karakteristisk for 
datidens byplanidealer. Etter bombeangrepet 22. juli 2011 har bygningskomplekset fått nasjonal 
symbolverdi. 

Rikshospitalet ble så bygget ut med flere høyblokker på opptil 10 etasjer. Bygningene dannet tre 
byrom, der den opprinnelige Sentralparken ble beholdt. 

Innenfor analyseområdet ble det i 1994 bygget nytt tinghus i Oslo. Den postmoderne fasaden på 
10 etasjer ruver monumentalt mot C. J. Hambros plass.  
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Figur 14: Samfunnshuset og Arbeidersamfunnets plass 1940. Kilde: Store Norsk Leksikon. 

 

Figur 15: Høyblokka og Y-blokka 1970: Kilde: www.digitalmuseum.no 
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2.2 Identitet 

Innenfor analyseområdet finnes strøk med klart forskjellig identitet. Grensene mellom strøkene er 
ikke klart definerte og noen strøk loverlapper hverandre. Allikevel gjør enhetlig bruk, 
bebyggelsesstruktur, typologi, topografi og historie at hvert strøk har sin karakter. 

 

Figur 16: Identitet. Illustrasjon: Sweco Norge AS. 

Pilestredet park  

Strøket er et stille boligområde med frodige parker og sosiale plassrom. Områdets identitet er 
knyttet til de monumentale og historiske sykehusbyggene, samt de åpne og de halvoffentlige 
hagene. Det er stor kontrast i typologi og bygningsvolumer. Spesielt høyblokka på 13 etasjer er et 
ruvende landemerke synlig på lang avstand. 
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Meyerløkka 

I strøket er det en tett og homogen kvartalsstruktur der bygningene har enhetlig bruk, typologi, 
materialbruk og volumoppbygging. De mange 1880-talls gårdene med vakre murfasader og 
frodige, grønne og halvprivate gårdsrom gir området egen identitet. St. Olavs plass er strøkets 
offentlige plassrom og et viktig identitetsskapende element sammen med den staselige Edvard 
Munch videregående skole (tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole). St. Olavs gate 
knytter strøket til Slottet og Oslos overordnede byplan. 

Hammersborg  

Her er det sterke kontraster i bystruktur, byrom, bygningstypologi og volumoppbygning. I strøket 
finnes både små historiske hus på to etasjer og nyere 12 etasjers høyblokker med kontorer. Ved 
Krist Kirkegård og Kristparken møtes forskjellig bystrukturer. Grunnen til at strøket allikevel 
oppleves som en enhet, er beliggenheten oppe på Akersryggen. Viktige identitetsskapende 
elementer er Kristparken, småhusbebyggelsen i Fredensborgveien, høyhusene ved Hammersborg 
torg og bytrappen i Wilses gate. 

Hausmannskvartalene 

En streng og tett kvartalsstruktur er anlagt på et flatt terreng og preges av en rik variasjon i typologi 
og volumoppbygning. Blandingen av boliger, butikker, kontorer, kafeer, uteliv og konsertsaler 
skaper et myldrende gateliv på dagen og på kveldstid. Strøket Torggata og de monumentale 
bygningene rundt Arbeidersamfunnets plass er viktige landemerker og identitetsskapende 
elementer. 

Det administrative sentrum  

Strøket preges av den sammensatte og kontrasterende bystrukturen, de monumentale bygningene 
og de formale plassdannelsene som alle har symbolverdi for Oslo og Norge. Strøket har ensartet 
bruk med kontorarbeidsplasser, som har ført til at det etter arbeidstid er forlatt og livløst på kvelden. 
Etter terrorangrepet 22. juli 2011 preges området av temporære sikkerhetstiltak og 
bryggeanleggsplasser. 

Handelssentrum  

Deler av Oslos handelssentrum inngår i analyseområdet. Her er det tett by med en blandet typologi 
og kontrasterende arkitektoniske uttrykk. På gater og torg er det myldrende liv både om dagen og 
på kvelden. Viktige identitetsskapende elementer er Youngstorget, Torggata og Storgata. 
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2.3 Forbindelser  

Riksvei 162 (Ring 1) passerer gjennom analyseområdet, og er en viktig øst-vest-forbindelse i Oslos 
overordnede veisystem. I Pilestredet går veien i dagen og den fortsetter østover i 
Hammersborgtunnelen mot Vaterland. Veien er en viktig kollektivtrafikkåre med bussholdeplasser.  

Innenfor analyseområdet ligger Oslos største parkeringshus, Sentrum Parkeringshus. 
Parkeringshuset har utgang ved C. J. Hambros plass ved Oslo tingrett.  

Ullevålsveien/Akersgata og Storgata er radielle veier inn mot sentrum. I tillegg til Ring 1 er dette de 
tyngste kollektivtrafikkårer gjennom analyseområdet, med holdeplasser for buss og/eller trikk. 
Møllergata, Torggata og Ullevålsveien/Akersgaten er tilrettelagte sykkelruter inn mot sentrum. 

 

Figur 17: Forbindelser. Illustrasjon: Sweco Norge AS. 
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Beboerne på St. Hanshaugen og Grünerløkka benytter de radielle gatene i området som 
gangforbindelser til arbeidsplasser og handels- og kulturtilbudet i sentrum. Rundt St. Olavs plass er 
St. Olavs gate og Fredensborgveien tverrforbindelser for gående gjennom området. Fra syd er 
Universitetsgata også en viktig forbindelse for gående og syklende, hvor trafikken ved St. Olavs 
plass fordeles mot Grünerløkka og St. Hanshaugen.  

For fotgjengere og syklister utgjør Ring 1 en vesentlig barriere i området. I området rundt 
Youngstorget er Møllergata, Torggata og Storgata viktige gater, preget av mye ferdsel til fots, per 
sykkel og med kollektivtransport. 

Mot sentrum er arbeidsplassene, forretningene og utestedene viktige målpunkter. Utenfor Ring 1 er 
videregående skoler, OsloMet, konserthallene ved Youngstorget og Arbeidersamfunnets plass 
målpunkter. 

Dagens byggeaktivitet og sikkerhetstiltak rundt Regjeringsbygningene er barrierer i området. 

Innenfor analyseområdet ligger to av de mulige oppgangene til den nye Stortinget stasjon. Det er 
200-220 meter i luftlinje mellom disse oppgangene og de nærmeste oppgangene til de foreslåtte 
stasjonene ved St. Olavs plass og Youngstorget, se Figur 17. 
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2.4 Offentlige rom  

Flere av stasjonsoppgangene til de mulige nye T-banestasjonene ved St. Olavs plass og 
Youngstorget er plassert i byrom som har ulik karakter og bruk, og som er verdifulle for Oslo 
sentrum.  

 

Figur 18: Offentlige rom. Illustrasjon: Sweco Norge AS. 

St. Olavs plass er et viktig torg og møteplass, som ligger uten direkte tilknytning til andre definerte 
møteplasser eller strøksgater. Plassen er et attraktivt offentlig byrom, sist oppgradert i 2007. 
Byrommet er i dag et sambruksareal, med oppholdssoner langs bebyggelsen og et felles 
transittområde for ulike trafikanter i plassens sentrum. Trafikken gjennom plassen fungerer som 
shared space, hvor de kjørende i praksis hensyntar gående i byrommet. I sambruksarealet er det 
lagt brosteinsbelegning, blant annet som virkemiddel for å redusere fart og bedre tilrettelegge for 
fotgjengere og opphold. Plassen er et dreiepunkt, eller midtpunkt, mellom ulike områder, og utgjør 
samtidig et skille mellom det definerte sentrum og det som kalles sentrumsranden. 
Orienterbarheten på plassen er god, dette skyldes spesielt de tydelige byaksene i 
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bygningsstrukturen. Bygningene rundt er sterkt knyttet til plassen, der særlig apotekbygget er 
identitetsskapende. Husene rundt henvender seg til plassen, og byggene i nord og vest har aktive 
fasader i første etasje som benyttes som hovedinngang til hotell og møte- og eventscene, og som 
uteservering til restauranter og kafeer. I oppholdssonene foran husene er det noe trær og ulike 
typer sittemuligheter, og områdene har en karakter som innbyr til opphold.  

 

Figur 19: St. Olavs plass. Foto: Sweco Norge AS. 

I gatekrysset mellom Munchs gate og Keysers gate er det også skissert mulighet for en T-bane-
stasjonsoppgang. Dette området er et mindre attraktivt sted, og utgjør i dag ikke et viktig offentlig 
rom.  

Krysset Mellom St. Olavsgate og Ullevålsveien, hvor det også er skissert en mulig T-banestasjons-
oppgang, er utflytende. Byrommet har imidlertid sentral beliggenhet mellom viktige målpunkter som 
skoler, kirker, gravlunder og Regjeringskvartalet. Flere forbindelseslinjer leder til krysset og gjør 
dette til en naturlig møteplass, men det er få oppholdsarealer her. 

Youngstorget ligger sentralt i sentrumskjernen, og er et historisk handelstorg. Torget er en del det 
historiske byromsforløpet mellom Oslo Domkirke via Kulturkirken Jakob og videre til Grünerløkka. 
Strøksgaten Torggata knytter byrommene Stortorvet, Youngstorget, Arbeidersamfunnets plass og 
Akerselva sammen gjennom området. Torget er på omtrent 8 dekar, og er godt integrert i 
bystrukturen med markante fasader på alle kanter som henvender seg til byrommet. Dimensjonene 
på torget står godt til de monumentale byggene Folketeatret mot syd og basarene og den tidligere 
hovedpolitistasjonen Nummer 19 mot nord. Torget har en viktig politisk symbolverdi på et nasjonalt 
nivå som sted for politiske ytringer og større samlinger, noe som er med på å gi byrommet identitet. 
Det er gode solforhold på torget, og uteservering langs fasadene både i nord og syd. Torget ligger i 
dag hovedsakelig i gul støysone, tilsvarende de fleste byrommene i sentrum.  
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Figur 20: Youngstorget og Folketeateret. Foto: Sweco Norge AS. 

Ved Arbeidersamfunnets plass, som ligger ett kvartal fra Youngstorget, er det også foreslått en 
mulig T-banestasjonsoppgang. Plassen er preget av trafikantseparering, høy fart på trafikken og 
lysregulering. Plassen ligger i rød støysone, dette skyldes trafikken i Hammersborggata. Samtidig 
er Arbeidersamfunnets plass også et attraktivt oppholdssted med ulike publikumsrettede tilbud. 
Bygningene Torggata bad og Samfunnshuset ligger mot nord og øst, og er med på å gi identitet til 
plassen. 

Det mulige området for en T-baneoppgangen ved Hammersborg torg er et byrom med en lengde 
på omtrent 100 meter. Arealet ligger mellom Svenska Margaretakyrkan, St. Edmund's Church og 
flere høye kontorbygg. Området benyttes i dag som parkeringsplass, og er ikke definert som torg 
eller møteplass i kommuneplanen eller kommunedelplan for torg og møteplasser. 

Innenfor analyseområdet ligger også flere andre offentlig rom, blant annet Kristparken, Pilestredet 
park, gravlundene Vår Frelsers gravlund og Krist kirkegård, Trefoldighetskirken og St. Olav 
domkirke. Skolegårder med lekeplasser finnes på Oslo Katedralskole, Edvard Munch videregående 
skole, St. Sunniva skole og Møllergata skole. 
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2.5 Primære strukturer 

I analyseområdet finnes overordnede urbane elementer som har preget byens fysiske utvikling. De 
virker som generatorer i byens fysiske utvikling og er strukturerende i den forstand at de påvirker 
endringer i byens arkitektur. De primære elementer kjennetegnes i byen særlig ved sin permanens 
og at de er fortsatt synlige i byen. 

2.5.1 St. Olavs plass 

Høydedraget som strekker seg fra Akershusneset til Hammersborg, har vært strukturerende for 
veier og bebyggelse. De historiske innfartsveiene har strukturerer bebyggelse langs Pilestredet, 
Ullevålsveien og Akersveien. Bygrensen fra 1794 har strukturert bebyggelse og byrom ved 
Grensen, Trefoldighetskirken og Hammersborg. 

 

Figur 21: Primære strukturer ved St. Olavs plass. Illustrasjon: Sweco Norge AS. 
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Akersgata er en byakse fra arkitekt Linstows byplan for Christiania som stekker seg fra slottet til St. 
Olavs kirke. Aksen har strukturert bebyggelsen i Meyerløkka og plassdannelse i St. Olavs plass. 
Herfra danner Universitetsgata enda en byakse til Rådhuset. 

2.5.2 Youngstorget 

Ved Youngstorget har topografiske forhold i Akersryggen strukturert veier og bebyggelse. De 
historiske innfartsveiene Møllergata og Storgata har strukturert bebyggelse og byrom.  

Bygrensen fra 1794 har strukturert bebyggelsen i Hausmannskvartalene. 

Torggata er en nyere byakse med åpne siktlinjer som forbinder Stortorvet med Youngstorget og 
Arbeidersamfunnets plass. 

 

Figur 22: Primære strukturer ved Youngstorget. Illustrasjon: Sweco Norge AS. 
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2.6 Verneverdier 

2.6.1 St. Olavs plass 

Kulturminneverdiene fremkommer av Gul liste og KDP2015. Unntaket er St. Olavs gate som er 
diagonalakse til Karl Johans gate i Linstows byplan (m.a.o. ledd i det barokke såkalte 
«gåsefotavtrykket» som ble kopiert rundt om i Europa og Amerika etter modell fra Versailles), og 
St. Olavs plass som formal sentralplass fra 1800-tallet. Riksantikvaren har tidligere definert et 
område her som nasjonal kulturminneinteresse, og Byantikvaren har i de siste årene jobbet med en 
fredningsstrategi. Kart og tabeller under gir derfor ikke et komplett bilde over kulturminneverdier, 
vernestatus og fredede bygg i områdene rundt stasjonene som utredes, men et bilde på grad av 
kompleksitet i forhold til dette temaet. 

 

Figur 23: Gul liste og KDP 2015 ved St. Olavs plass. Kilde: Oslo kommune Planinnsyn. 
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Eiendommer ved oppgang St. Olavs plass: 

Adresse Bruk Vern 

St. Olavs plass 1 Hotell og teater Vernet etter PBL 

St. Olavs plass 2 Restaurant og kontor  Kommunalt listeført 

St. Olavs plass 3 Butikk, kafe og kontor Ikke formelt vernet 

St. Olavs plass 4 Postkontor og kontor Kommunalt listeført 

St. Olavs plass 5 Juridisk fakultet, p-hus og kiosk Kommunalt listeført 

 

Eiendommer ved oppgang Ullevålsveien: 

Adresse Bruk Vern 

St. Olavs gate 25 Videregående skole Fredet enkeltminne 

Ullevålsveien 1 Butikk, bolig og bakgård Listeført enkeltminne 

 

Eiendommer ved oppgang Munchs gate: 

Adresse Bruk Vern 

Munchs gate 5 Hotell og restaurant Ikke formelt vernet 

Munchs gate 2 Kontor og rettsbygning Ikke formelt vernet 

Keysers gate 7b Bolig og restaurant Listeført enkeltminne 

Keysers gate 8 Kontor Vernet lokalitet 
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2.6.2 Youngstorget 

Møllergata 19, Basarhallene, Venstres hus, Oslo Arbeidersamfunn, Krist kirkegård og St. Edmund's 
Church er på Byantikvarens prioriterte fredningsliste.  

 

Figur 24: Gul liste og KDP 2015 ved Youngstorget. Kilde: Oslo kommune Planinnsyn. 

 

  



  

 
 

RAPPORT SIDE 30 AV 54  

 
 

 

Eiendommer ved oppgang Youngstorget: 

Adresse Bruk Vern 

Youngstorget 6 Torg, restaurant Listeført enkeltminne 

Youngs gate 21 m.fl. Folkets hus, kontor, butikk Vernet enkeltminne 

 

Eiendommer ved oppgang Arbeidersamfunnets plass: 

Adresse Bruk Vern 

Torggata 14-16 Kontor og konsertscene Vernet enkeltminne 

Arbeidersamfunnets 
Plass 1 

Kontor, restaurant og konsertscene Listeført enkeltminne 

 

Eiendommer ved oppgang Hammersborg Torg: 

Adresse Bruk Vern 

Hammersborg Torg P-plass Ikke formelt vernet 

Møllergata 39 Kontor Ikke formelt vernet 

Møllergata 28 Kontor og forsamling Listeført enkeltminne 

Møllergata 26 Hotell Ikke formelt vernet 

Hammersborg Torg 8 Kirke Listeført enkeltminne 

Møllergata 30 Kirke Listeført enkeltminne 
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2.7 Arealformål/funksjoner 

Byliv oppstår som summen av menneskers tilstedeværelse i byens rom. I handlingsprogrammet for 
økt byliv for Oslo sentrum (Oslo kommune 2017) er bylivet forstått og beskrevet gjennom syv 
bylivsfaktorer: byøkonomi, kultur, mobilitet, folk, arkitektur, innovasjon og natur. I dette kapitlet 
kartlegges de arealformål/funksjoner som finnes i bebyggelsen i analyseområdet. Dette gir et bilde 
av aktivitet og liv i området – og dermed noe om eksisterende byliv: som byøkonomi (som grad av 
handel, næring, service, tjenester og møteplasser), kultur (som tilbud om musikk, dans, teater, 
litteratur, mat og utstillinger) og folk (som bruk av områdene av grupper som barn, unge, gamle og 
turister). 

Overordnet kan det sies at det i umiddelbar nærhet til de mulige stasjonene på St. Olavs plass og 
Youngstorget et stort tilbud av butikker, kafeer, restauranter, teater, kino, utstillinger og andre 
kulturtilbud. Dette gjør at det er en stor grad av målpunkter både i og rundt analyseområdene, noe 
som generelt bidrar til å gi høy aktivitet og liv. 

2.7.1 St. Olavs Plass 

 

Figur 25: Bebyggelsens arealformål/funksjoner rundt St. Olavs plass. Illustrasjon: Sweco Norge AS. 
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Figur 25 illustrerer at analyseområdet rundt St. Olavs plass ligger i overgangen mellom det 
administrative sentrum og handelssentrum med stor grad av forretnings- og kontorformål og 
offentlige bygg og sosiale formål, og områdene Meyerløkka og Pilestredet park mot nord som 
primært er preget av boligformål. Områdets funksjoner, som i all hovedsak er bolig og næring, samt 
flere offentlige rom og møteplasser som skoler, parker, torg, strøksgater og gravlunder, gjør at 
området er i bruk av ulike brukergrupper og gir ulik type bruk i gatene – både folk som skal til og 
som reiser gjennom området. Med unntak av bebyggelsen rundt St. Olavs plass, er det lite aktive 
fasader i bebyggelsen i området. 

Selve St. Olavs plass ligger altså i møtet mellom strøk av ulik karakter. Plassen fungerer derfor 
både som et lokalt møtested for beboerne i boligstrøkene mot nord, samtidig som den også har 
offentlig karakter med flerfunksjonelle bygninger med aktive fasader og publikumsrettede tilbud 
som hotell, kafeer, handel og restauranter. De ulike funksjonene bidrar til at området rundt plassen 
er en møteplass og oppholdssted for flere brukergrupper fra morgen til kveld.  

 

Figur 26: St. Olavs plass. Foto: Sweco Norge AS. 

Byrommet der Munchs gate og Keysers gate krysser, er et område med lite aktivitet og liv på 
gateplan. Området er i stedet preget av biltrafikk til Sentrum Parkeringshus og Regjeringskvartalet. 
Ved krysset ligger en hotellbygning med et mørkt og åpent hull i veggpartiet, der det tidligere har 
vært en bensinstasjon. Aktive fasader og et hotell med restaurant i Munchs gate bidrar i noen grad 
til å trekke mennesker til disse gatene. Øvrige fasader har ikke inngangsdører mot byrommet og 
virker avvisende, til tross for glassfasadenes åpenhet. Omfattende sikringstiltak med gatepullerter, 
betongelementer og kameraer mot Regjeringskvartalet bidrar til at det er lite naturlig for folk å 
benytte disse byrommene som sosiale møteplasser eller til opphold. På kveldstid oppleves 
byrommene som mørke og isolert baksider.  

Rundt det travle gatekrysset mellom Ullevålsveien og St. Olavs gate er det blandede funksjoner, og 
dette området preges av at det er en viktig forbindelse for gående og syklister fra nord til 
arbeidsplasser, butikker og rekreasjon i sentrum. Ullevålsveien er en strøksgate med aktive 
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fasader på vestsiden av gata. I området vrimler det hver morgen av skolebarn på vei til St. Sunniva 
skole og Edvard Munch videregående skole (tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole). 
Elevene kommer gjerne med buss fra andre bydeler. Ved kirketid setter kirkegjengerne preg på 
gaterommet rundt den populære St. Olavs Domkirke, noe som gjør kirketrappen og den lille 
plassen foran til et viktig sosialt møtepunkt. For øvrig er området rundt krysset Ullevålsveien og St. 
Olavs gate i størst grad preget av folk som reiser forbi, og ikke av opphold. 

2.7.2 Youngstorget 

 

Figur 27: Bebyggelsens arealformål/funksjoner rundt Youngstorget. Illustrasjon: Sweco Norge AS. 

Området rundt Youngstorget ligger i Oslos handelssentrum, med det administrative sentrum, 
Hausmannskvartalene og Hammersborg tett på. Strøket preges av å være er sammensatt av ulike 
bymiljøer, der hovedfunksjonene er næringsarealer, offentlige funksjoner som Regjeringskvartal, 
kirke, gravlund, skoler og bibliotek, samt noe boligformål. Arealbruken, kombinert med mange 
aktive fasader med varierte tilbud, gjør at området brukes av ulike grupper i alle aldre og gjennom 
hele døgnet. Hausmannskvartalene er preget av at en større andel husholdninger leier sin bolig, 
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enn i andre deler av området. I tillegg forvaltes store deler av bygningsmassen av store 
eiendomsforvaltere, som leier ut hele bygårder til næring og/eller bolig. 

Figur 27 viser at det er et markant skille i type formål mellom Youngstorget og Regjeringskvartalet. 
Mens Regjeringskvartalet i dag består av offentlige bygg uten aktive fasader, og med lav 
konsentrasjon av tilbud som genererer aktivitet i gatene, er Youngstorget for øvrig omkranset av 
bebyggelse som rommer næringsfunksjoner og blandede formål. I dette området er det et godt 
handels- og servicetilbud, og det ligger i tillegg flere store kjøpesenter rett øst for analyseområdet. 
Rundt Youngstorget, i Torggata og i Folketeaterpassasjen er det mange restauranter og utesteder, 
noe som gir et høyt aktivitetsnivå også på kveldene. I dette området er fasadene stort sett aktive, 
med unntak av deler av kvartalene mot Ring 1 og deler av Møllergata.  

Youngstorget er i seg selv et multifunksjonelt byrom, som blir brukt til ulike midlertidige 
arrangementer, markeder, politiske demonstrasjoner og konferanser. I tilknytning til torget er det 
både kulturelle og kommersielle aktiviteter, gratis sitteplasser og serveringssteder. Aktive fasader 
med publikumsrettede tilbud, hovedsakelig serveringssteder, danner byrommets vegger og gjør 
plassen attraktiv for opphold. Torget har variert bruk med en aktiv del mot sør, og en mindre aktiv 
nordlige del. Youngstorget er en del av en viktig byakse og byromsforløp mellom Stortorvet og 
Akerselva og torget er gjennomfartsåre gjennom strøket. Torget er dynamisk og sosialt med ulik 
bruk gjennom døgnet og gjennom året.  

 

Figur 28: Youngstorget. Foto: Sweco Norge AS. 

Nordøst for analyseområdet, og tett på de mulige stasjonsoppgangene på Arbeidersamfunnets 
plass og Hammersborg torg ligger Hausmannskvartalene og Hammersborg. Foruten Torggata og 
Storgata, to viktige strøksgater gjennom dette området preget av blandede formål og aktive 
fasader, består disse områdene i stor grad også av boliger, i flere kvartaler med næringsformål i 
førsteetasje. På grunn av strøksgatene, som både har mye utadrettet virksomhet i førsteetasje og 
utgjør viktige transportakser mellom sentrum og Grünerløkka for både fotgjengere, syklister og 
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kollektivreisende, samt den umiddelbare nærheten til handelssentrum, er allikevel 
Hausmannskvartalene preget av et relativt høyt aktivitetsnivå gjennom både uka og døgnet. Den 
nylige opprustningen av Torggata har spesielt bidratt til at selve gata om områdene rundt har blitt 
mer attraktive for flere brukergrupper. 

Selve Arbeidersamfunnets plass preges av å være et gjennomfartssted, særlig grunnet møtet 
mellom viktige akser for bl.a. syklister og fotgjengere i Torggata, og for bil og kollektiv i 
Hammersborggata og Storgata. Arbeidersamfunnets plass har også oppholdsfunksjoner på selve 
plassen, samt publikumsrettede tilbud med aktive fasader på tre sider rundt plassen. Dette bidrar til 
at ulike grupper bruker plassen gjennom døgnet.  

Hammersborg torg brukes i dag til parkeringsplasser for kontorene i bygningene rundt. Bebyggelse 
har ikke aktive fasader, noe som gir lite aktivitet og liv på dette torget, spesielt utenfor arbeidstid 
om kvelden og i helgene.  
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2.8 Fremtidsmuligheter – gjeldende og pågående planer 

2.8.1 Gjeldene byutviklingsstrategi – Kommuneplan 2015 

Analyseområdet ligger i Oslo indre by, Osloregionens sentrum. Gjennom Kommuneplan 2015 er 
det etablert et handlingsrom for nødvendig videreutvikling av sentrum og indre bys posisjon, 
samtidig som viktige naturgitte og historiske verdier skal hensyntas. Dette sikres gjennom 
kommuneplanens bestemmelser og ved angivelse av utviklingsområder som særlig kan tåle vekst 
og noe bredere utviklingsrammer. 

Rammene for videre utvikling av indre by er definert i områdekategorier i kommuneplanens 
arealdel. Som det fremkommer av Figur 29 er analyseområdet i all hovedsak omfattet av 
områdekategoriene U1 og U2 – områder som er avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg. Mens de 
tre foreslåtte stasjonsoppgangene til Youngstorget stasjon ligger innenfor områdekategori U1, 
ligger de foreslåtte stasjonsoppgangene til St. Olavs plass stasjon i overgangen mellom 
områdekategori U1 og U2. 

 

Figur 29: Gjeldende byutviklingsstrategi. Illustrasjon: Sweco Norge AS. 
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Områdekategori U1 er definert som utviklingsområder sentrum, og områdekategori U2 som 
utviklingsområder sentrumsranden og knutepunkter. For begge kategorier utviklingsområder i indre 
by legger kommuneplanen blant annet føringer om at utvikling i disse områdene skal vurderes med 
høy tetthet og sikre høy bymessig/arkitektonisk kvalitet, grønnstruktur og gode gate- og byrom, og 
at områdene skal videreføre omkringliggende nettverk av offentlige rom og forbindelser. 

Arealbruksstrategier mot 2030 og 2050 

Til grunn for Kommuneplan 2015 ligger også langsiktige arealbruksstrategier for Oslo mot 2030 og 
2050. I disse strategikartene er St. Olavs plass og Youngstorget også definert som 
utviklingsområder i indre by, områder angitt som transformasjons- eller utviklingsområder. 

2.8.2 Vedtatte og pågående planer  

Innenfor avgrensningen av analyseområdet er det flere vedtatte planer som vil innebære endring 
av byen, samt flere pågående planprosesser som kan påvirke analyseområdet i fremtiden. Større 
vedtatte og planer som vurderes som mulig relevante for denne utredningen omtales kort under. I 
tillegg til disse, foreligger det flere både vedtatte og pågående reguleringsplaner som innebærer 
utvikling og endring av enkeltbygg. Ingen av disse ligger i umiddelbar nærhet til de foreslåtte 
stasjonsoppgangene, og er derfor vurdert som mindre relevante for dette utredningsarbeidet.  

 

Figur 30: Utvalgte vedtatte planer og pågående planer. Illustrasjon: Sweco Norge AS. 
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Reguleringsplan for Regjeringskvartalet (201501268)  

Den statlige planen avklarer arealbruken innenfor planområdet for det nye Regjeringskvartalet. 
Målet er å legge til rette for utvikling av et arealeffektivt område med fleksible og sikre kontorer for 
departementene, samtidig som det skal kunne utvikles et åpent byområde for byens befolkning.  

Reguleringsplanen muliggjør områder for bebyggelse og anlegg for ny regjeringsbebyggelse med 
til sammen ca. 90 000 m2 BRA over bakken. I tillegg kommer eksisterende bebyggelse regulert til 
bevaring og annen bebyggelse som opprettholdes. Disse utgjør til sammen ca. 116 000 m2 BRA. 
Det illustrerte prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen, viser at det vil kunne innpasses 
regjeringskontorer for 5 700 arbeidsplasser innen planområdet. I skisseprosjektet fra september 
2018 har Statsbygg redusert antallet til 4700 arbeidsplasser. Mot Møllergata skal det innpasses 
forretning og eventuell annen publikumsrettet virksomhet. 

 

Figur 31: Reguleringsplan for nytt Regjeringskvartal. Kilde: Statsbygg. 

Av sikkerhetshensyn kan det ikke tillates alminnelig biltrafikk inn i området for nytt 
Regjeringskvartal. Reguleringsplanen angir soner for etablering av sikkerhetstiltak 
(perimetersikring) i gatene rundt byggeområdene. Som en del av reguleringsplanen legges til rette 
for at Ring 1 vil føres gjennom området i dagens trasé, men at veien skal senkes og at rampene til 
og fra Akersgata skal tas bort. Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2017.  

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum 

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum foreslår overordnete strategier og tiltak som skal 
tilrettelegge for økt byliv. St. Olavs plass og tilhørende mulige stasjonsoppganger ligger innenfor 
avgrensningen for handlingsprogrammet. Det samme gjør Youngstorget og Arbeidersamfunnets 
plass, mens en eventuell stasjonsoppgang på Hammersborg torg ligger rett utenfor den 
avgrensningen som er satt for handlingsprogrammet. 
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For området rundt St. Olavs plass legges det i handlingsprogrammet vekt på at det er lite utadrettet 
virksomhet i førsteetasjene i området som helhet, og få steder som er tilrettelagt for opphold, med 
unntak av St. Olavs plass. I strategiene som legges til grunn for videre utvikling av områdene 
vektlegges det å bedre gatene rundt St. Olavs plass som fotgjenger- og sykkeldominerte gater og 
styrke prioriterte byrom som for eksempel St. Olavs plass og plassen i krysset St. Olavs gate og 
Ullevålsveien. For øvrig er de fleste tiltakene foreslått i områdene nærmere handelssentrum. 

For området rundt Youngstorget legges det vekt på at området ligger innenfor det som kalles den 
aktive bylivssonen, med et godt handels- og servicetilbud og flere store kjøpesenter i nærheten. I 
strategiene som legges til grunn for videre utvikling av områdene vektlegges det også her å bedre 
gatene rundt Youngstorget som fotgjenger- og sykkeldominerte gater og styrke bylivet på 
Youngstorget ved å gi mer rom for kunst- og kulturvirksomhet, handel, servering mm. Det 
fokuseres også på at området er preget av de tre hovedårene Møllergata, Torggata og Storgata, og 
det anbefales å styrke disse som viktige forbindelser mellom sentrum og byen bak samt å fremme 
varierte tverrforbindelser. 

Områderegulering for gater og byrom i sentrum (201618254)  

Områdereguleringen skal tilrettelegge for utvikling av de offentlige rommene i Oslo sentrum, i tråd 
med målene for programmet Bilfritt Byliv. Ved å prioritere gående, syklende, barn, unge og eldre 
foran privatbiler i Oslo sentrum, skal gateareal frigjøres, slik at arealene kan tas i bruk på nye 
måter.  

Planavgrensningen for områdereguleringen inkluderer Youngstorget og den foreslåtte 
stasjonsoppgang der, mens de to foreslåtte stasjonsoppgangene på Arbeidersamfunnets plass og 
Hammersborg torg ligger utenfor planområdet. De tre foreslåtte oppgangene på og rundt St. Olavs 
plass ligger alle tett på, men utenfor planavgrensningen.  

Områderegulering med to varianter ble lagt ut til offentlig ettersyn i juni 2018. 

Reguleringsplan for Storgata og Pløens gate (201506509) 

Reguleringen innebærer en oppgradering av Storgata mellom Nybrua og Pløens gate med 
opprustning av trikketraseen, to nye holdeplasser og heving av kvaliteten i gateløpet med nye og 
bredere fortau. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i mai 2018, og prosjektet er planlagt 
ferdigstilt i 2021. 
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3 Vurdering av konsekvenser 
Kartleggingen i kapittel 2 viser at St. Olavs plass og Youngstorget ligger i områder med noe ulik 
identitet, karakter og bruk. De to stasjonene som vurderes antas derfor å kunne påvirke byen 
forskjellig.  

I dette kapitlet drøftes mulige konsekvenser av de ulike alternativene innenfor dette 
utredningsoppdraget: alternativ 1 planalternativt; alternativ 2A med stasjon på St. Olavs plass; 
alternativ 2B med stasjon på Youngstorget; og alternativ 3 med stasjon på både St. Olavs plass og 
Youngstorget. 

Som beskrevet innledningsvis er detaljeringen av tiltakene som utredes svært grov på dette tidlige 
utredningsstadiet, noe som påvirker grad av sikkerhet i de vurderingene som gjøres. Det legges i 
det kommende kapitlet derfor vekt på å drøfte mulige sammenhenger mellom tiltakene og de 
effektene de antas å kunne gi byen. Det legges vekt på å presisere om en effekt anses som en 
direkte virkning av tiltaket som vurderes, eller om effektene som drøftes kun kan anses som mulige 
fremtidige effekter for en viss utvikling. 

3.1 Alternativ 1 Planalternativet 

 

Figur 32: Planalternativet. 

Referansesituasjonen for vurdering av mulige gevinster og ulemper for byen som følge av nye T-
banestasjoner er planalternativet. Til grunn for planalternativet ligger det innenfor analyseområdet 
for denne utredningen flere planlagte nye infrastrukturtiltak, samt prosjekter som innebærer 
arealbruksendringer. Disse planlagte tiltakene antas i seg å ville påvirke den fremtidige utviklingen 
og bruken av byen. Derfor drøftes antatte konsekvenser av planalternativet i en fremtidig situasjon 
først som et selvstendig utredningsalternativ, men også som referansesituasjon for vurdering av de 
øvrige alternativene.  
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Analyseområdet er et område i utvikling 

Som beskrevet i 1.3 innebærer planalternativet utvidelse av ny T-banestasjon på Stortinget, med 
ny plattform og nye oppganger. De nye oppgangene antas etablert på Stortorvet, ved Apotekergata 
og ved Møllergata (som vist i Figur 2 i første kapittel). De planlagte nye oppgangene til Stortinget 
stasjon ligger dermed relativt tett opptil Regjeringskvartalet.  

I planprogrammet for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum (2018) er det lagt til grunn at 
tunnelen skal åpnes i 2029. Innen den tid vil også nytt Regjeringskvartal være ferdig utbygget. Det 
nye Regjeringskvartalet innebærer endringer av arealbruken i dette området, blant annet med en 
høyere utnyttelse enn det er i dag. Arealformålene vil i all hovedsak fortsatt være offentlige og 
tilknyttet regjeringens virke, men det legges i reguleringsplanen også opp til noe serverings-, kultur- 
og handelsfunksjoner innenfor planområdet, samt gjennomgående gang- og sykkelforbindelser. 
Nytt regjeringskvartal vil dermed endre innholdet i både bebyggelse og offentlige rom i 
analyseområdet, og sannsynligvis også påvirke bruken av dette området i forhold til dagens 
situasjon. Gjennomførte modelleringer av gangmønsteret til Stortinget stasjon i planalternativet (se 
delrapport 3D) viser at mange mennesker vil bevege seg til fots i områdene mellom Stortinget T-
banestasjon og nytt Regjeringskvartal. Dette indikerer at stasjonen på Stortinget vil bli viktig for 
reisende som skal til det nye regjeringskvartalet, noe som vil føre til større fotgjengerstrømmer i 
gatene i dette området.  

I planalternativet er også Storgata bygget om til en høystandard bygate, slik at kollektivtrafikken og 
fotgjengere har fått høy prioritet langs og på tvers av denne gata. I tillegg antas det at resultatet av 
den pågående områdereguleringen for gater og byrom i sentrum over tid vil påvirke utformingen og 
bruken av de offentlige rommene i området, i form av at gående, syklende og kollektivtrafikk gis økt 
prioritet i gater og på plasser. 

Antatt utvidelse av sentrumsranden over tid 

Referansesituasjonen innebærer altså i seg selv endringer i forhold til dagens situasjon. Disse 
påvirker både arealbruk og formål, og dermed også bylivet og identiteten til områdene innenfor 
analyseområdet. 

For det første er det sannsynlig å anta at disse planlagte investeringene og utviklingsprosjektene i 
Oslo sentrum, samt nye prosjekter som vil dukke opp i løpet av de kommende årene, vil medføre at 
det som i dag defineres som sentrumsranden – altså skillet mellom det mer intensive 
handelssentrum og de mer roligere boligområdene – over tid forskyves utover.  

Et eksempel på at det allerede pågår en slike endringsprosesser i Oslo sentrum er den storstilte 
utbyggingen av Bjørvika de siste ti årene. Denne utbyggingen har bidratt til en utvidelse av 
sentrumsfunksjonene til områdene øst for Jernbanetorget og mot fjorden, områder som tidligere 
ikke var i bruk til annet enn industri og transport. 

Et annet eksempel på at infrastrukturtiltak og endringer av arealbruk og byliv har en sammenheng, 
er opprustingen av Torggata. Her antas gateopprustningen for få år siden å ha bidratt til utviklingen 
av områdets attraktivitet og bruk, i kombinasjon med andre prosesser og samfunnsendringer. Dette 
infrastrukturtiltaket forklarer imidlertid ikke utviklingen av området alene. I en utredning fra Vista 
Analyse (2017) analyseres arealbruksvirkninger av prosjektet Torggata. Her konkluderes det med 
at gatetiltaket har hatt effekt, men at det også er mange andre forutsetninger som har ligget til 
grunn for den utviklingen man har sett i Torggata de senere årene. For Torggata og 
Hausmannskvartalene trekkes spesielt Planleggingsprogram for Hausmann fra 2002 frem, som 
blant annet har hatt som mål å øke andelen boliger i området. Dette, samt mange andre pågående 
endringsprosesser, utgjør til sammen driverne for den utviklingen som har skjedd i dette området 
de siste årene. 
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På tilsvarende måte antas planlagte arealbruksendringer og omprogrammering av både 
bygningsmasse og offentlige rom i planalternativet å ville påvirke attraktiviteten til 
sentrumsområdene rundt nye Stortinget stasjon og nytt Regjeringskvartal.  

Disse områdene, som i dag utgjør sentrum, ligger tett opptil mer homogene boligområder som 
Meyerløkka, Pilestredet Park, Hammersborg og Hausmannskvartalene. En utvikling og forskyving 
av sentrum kan påvirke arealbruk og funksjoner, og menneskenes bruk av områdene – noe som 
igjen kan påvirke områdenes identitet. Strøkene antas imidlertid å påvirkes noe ulikt av den 
planlagte utviklingen, dette drøftes under. 

Mulige konsekvenser for de ulike strøkene  

Selv om overordnede målsetninger for fremtidig vekst og utvikling av byen legges til grunn, virker 
det i planalternativet lite sannsynlig at det vil skje svært omfattende endringer av områdene rundt 
Meyerløkka og Pilestredet Park. I all hovedsak skyldes dette at disse områdene preges av å ha en 
høy andel boliger, som i stor grad er selveide. Eksisterende bebyggelsesstruktur med få aktive 
fasader legger heller ikke til rette for større arealbruksendringer. Fordi områdene er vel etablerte og 
i all hovedsak oppfattes som ferdig bygget ut, antas det at en eventuell utvikling innenfor disse 
områdene kommende år primært vil være mindre fortettingsprosjekter i form av infill og opprustning 
av bebyggelse, gater og offentlige rom. Det ligger ikke til rette for at det vil skje utstrakt fortetting i 
form av mer omfattende transformasjon verken større tomter, kvartaler eller byområder. Det antas 
derfor at den fysiske og sosiale karakteren til områdene ikke vil påvirkes nevneverdig av den 
utviklingen det planlegges for, og at strøkene i all hovedsak vil beholde sin karakter og identitet.  

For Hausmannskvartalene, og kanskje også deler av Hammersborg, vurderes bildet noe 
annerledes. Det antas at det er disse områdene som i størst grad vil påvirkes av at 
sentrumsranden over tid utvides. I Hausmannskvartalene har det i flere år allerede vært en 
pågående utviklingsprosess. Flere kvartaler er bygget om, og det har skjedd en endring av både 
hvem som bosetter seg der, hva slags handel og tjenester som tilbys, og hvem som bruker 
området. Gitt at ambisjonene om å fortette i bysentrum og gjøre sentrumsområdene attraktive for 
mennesker og et variert byliv opprettholdes, vurderes sannsynligheten for at denne utviklingen 
fortsetter å være stor. Områder er i tillegg preget av at mange kvartaler fortsatt eies av større 
eiendomsselskaper, som ønsker å investere i ny bygningsmasse. Strøket har også av stedvis sliten 
bygningsmasse, en relativt høy andel utleieleiligheter, høy andel blandede formål i bebyggelsen, 
og har totalt sett en lav boligandel sammenlignet med områdene rundt som også ligger utenfor 
handelssentrum. Dette antas til sammen å være drivere som vil bidra til utvikling av disse 
områdene fremover. 

Hvorvidt en slik utvikling ses på som en gevinst eller ulempe for disse delene av byen, kommer 
både an på hva resultatet av endringene blir over tid, og hvordan disse endringene påvirker dem 
som er knyttet til og kjenner tilhørighet til området. Hvis effektene er bedre utnyttelse av ledige 
tomter eller lavt utnyttede arealer, opprusting av gater og byrom og nytt liv i tomme lokaler, 
vurderes det som å kunne bidra svært positivt til både bevaring og økt bruk av områdene. Dette er 
endringer som kan gi mer liv og aktivitet, noe som spesielt kan være positivt for områdene rundt 
Regjeringskvartalet. Disser fremstår i dag som lukket og lite inviterende, men forventes åpnet mer 
opp og endret med nytt Regjeringskvartal. 

Samtidig kan utvidelse av sentrumsranden og økt interesse og attraktivitet for disse områdene føre 
til ønsker fra grunneiere og utbyggere om å bygge med vesentlig høyere utnyttelse, og med flere 
sentrumsfunksjoner, i disse områdene enn i dag. Avhengig av hvordan denne utviklingen skjer, kan 
det gi uheldige konsekvenser for eksisterende kulturmiljø og områdekvaliteter, og føre til ønsker 
om å endre eller erstatte bygninger om er omfattet av verne- eller fredningsbestemmelser. 
Utbygging av tomter som ikke er vernet kan også forringe tilliggende historiske bygningsmiljø. En 
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utvikling som eventuelt innebærer større endringer av disse strøkene kan også bidra til å presse ut 
mindre kjøpesterke grupper. Dette kan også være uheldig med tanke på å opprettholde det 
mangfoldet av formål og brukere som finnes i dag.  

Hvorvidt dette skjer, og hva som er effektene av slike utviklingsprosesser, er imidlertid altså 
avhengig av en rekke andre betingelser, blant annet hvilke overordnede strategier kommunen har 
for vekst og/eller vern i disse områdene, samt øvrige offentlige og private investerings- og 
lokaliseringsvalg.  
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3.2 Alternativ 2A St. Olavs plass 

 

Figur 33: Alternativ 2A St. Olavs plass. 

Kartleggingen av områdene rundt St. Olavs plass har vist at området ligger i randen av dagens 
sentrum slik det nå er definert, og at selve St. Olavs plass er punkt der ulike historiske og 
funksjonelle områder møtes. Mens områdene Pilestredet park, Meyerløkka og Hammersborg er 
områder med høy andel boliger og tydelig identitet, ligger området også svært tett opptil det 
administrative sentrum med Regjeringskvartalet, samt byens handelssentrum. Områdene rundt St. 
Olavs plass er i dag er godt utnyttet og hvor det er få ubrukte arealer. Bebyggelsen er preget av å 
ha få aktive fasader i førsteetasje, med unntak av noen hovedgater der også 
gjennomgangstrafikken i all hovedsak er kanalisert. 

En stasjon antas å gi en svak forsterkning og forskuttering av pågående utvikling 

En ny stasjon på St. Olavs plass vil i all hovedsak betjene de samme markedsområdene som 
stasjonene Bislett, Nationaltheatret og Stortinget. Dette er illustrert i Figur 34, som viser hvor 
markedsområdene til St. Olavs plass og disse stasjonene overlapper når sirkler på 10 minutters 
gangavstand fra hver stasjon legges til grunn. Det er kun et lite område nord på Hammersborg som 
får tilgang til T-banen innenfor 10 minutters gangavstand med den nye stasjonen, i forhold til 
planalternativet.  

Sammenlignet med planalternativet, vurderes en ny stasjon på St. Olavs plass å i liten grad påvirke 
utviklingen av byen innenfor analyseområdet. Generelt er det betimelig å anta at en ny T-
banestasjon på St. Olavs plass, kan gjøre det mer attraktivt å investere i utvikling av både 
bebyggelse og byrom på for eksempel Meyerløkka og Hammersborg enn i planalternativet. Dette 
fordi en ny T-banestasjon gir flere reisende til og gjennom området, samtidig som nærliggende 
tomter får et vesentlig bedret kollektivtilbud. Områdene rundt en eventuelt ny stasjon på St. Olavs 
plass, Meyerløkka, Pilestredet Park og Hammersborg, består imidlertid i hovedsak av etablerte by- 
og bomiljøer med arealbruk og -formål hvor det i liten grad ligger til rette for omfattende 
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transformasjon. I tillegg er en stor andel av bygningsmassen omfattet av vern eller fredning. På 
grunn av dette vurderes det som lite sannsynlig at en ny T-banestasjon vil utløse en omfattende 
endring og utvikling av disse områdene. En ny stasjon kan imidlertid gi ringvirkninger for disse 
områdene i form av bedre utnyttelse av ledige tomter eller lavt utnyttede arealer, opprusting av 
gater og byrom og nytt liv i tomme lokaler, noe som vurderes som mulig positive effekter av en ny 
T-banestasjon i området. Dette kan føre til en økning i publikumsrettede tilbud, og føre til mer 
aktivitet og liv i området. Overordnet antas imidlertid disse etablerte boligområdene i all hovedsak å 
fortsatt utvikles i tråd med de eksisterende fysiske og sosiale karakterene som i dag selv om det 
etableres en ny T-banestasjon, slik at disse strøkene i all hovedsak vil beholde sin karakter og 
identitet. 

Områdene rundt stasjonen syd for St. Olavs plass og i retning sentrum og Regjeringskvartalet, 
består i større grad av næringsbebyggelse og blandede formål. Disse antas også å ville utvikles i 
tråd med overordnede strategier og planer dersom det etableres en stasjon på St. Olavs plass. 
Dette er områdene som i dag har en relativt høy utnyttelse og varierte arealbruk. Her vurderes det 
å være potensiale for enda høyere utnyttelse av enkelttomter fremover, spesielt gjelder dette 
arealene langs Ring 1. Hvorvidt en T-banestasjon på St. Olavs plass vil være en direkte årsak til en 
helt ny arealbruksendring i disse områdene, er mer usikkert. En T-banestasjon antas imidlertid å 
kunne forsterke de prosessene som allerede er i gang, og i samspill med øvrig samfunnsutvikling 
og prosesser, være en av flere årsaker til at disse områdene utvikles fremover.  

 

Figur 34: Overlappende markedsområder for alternativ 2A St. Olavs plass innen ti minutter vist med brun 

farge. Kilde: Sweco Norge AS, delrapport 3B. 
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Mulige lokale endringer rundt nye stasjonsoppganger 

Samtidig som en ny T-banestasjon kan gi noen konsekvenser for den overordnede utviklingen av 
disse byområdene, er det svært sannsynlig at nye stasjonsoppganger vil gi noen lokale 
konsekvenser. Blant annet vil flere vil gå gjennom i området, mellom stasjonene og viktige 
målpunkt. På grunn av områdenes identitet og karakter antas dette å i all hovedsak være tilknyttet 
studie- og arbeidsreiser, og derfor være konsentrert på dagtid. Stasjonen antas å bli brukt av blant 
annet reisende til Oslo Met (høgskolen) og flere videregående skoler i området. Flere mennesker 
som passerer gjennom Meyerløkka til og fra stasjonen kan sette preg på strøket, gjennom å bidra 
til mer liv og aktivitet i byrommene.  

For øvrig har jo områdene rundt stasjonsinngangene lav andel publikumsintensive formål. 
Egenskaper ved bebyggelsen i nærhet til stasjonsoppgangene antas derfor ikke å i seg selv 
generere så mange reisende til/fra den nye stasjonen. Flere brukere og høyere attraktivitet som 
følge av en T-banestasjon kan derimot generere ønsker om arealbruksendringer, for eksempel i 
retning av flere forretninger, serveringssteder og kulturtilbud. Fordi eksisterende bebyggelse i 
området generelt har lite næringslokaler og aktive fasader i førsteetasje rundt de mulige 
stasjonsinngangene, antas denne utviklingen kun å skje i begrenset grad i områdene mot 
Meyerløkka. I områdene rundt stasjonsoppgangene mot sentrum kan det være noe større 
potensiale for en slik endring. Dersom dette skjer antas det å ville kunne påvirke aktivitetsnivået i 
området på både dag- og kveldstid. I gater hvor det i dag er lite aktivitet og bruk, som rundt Munchs 
gate, kan dette gi positive effekter i form av flere mennesker og økt trygghetsfølelse. For de 
roligere boliggatene kan flere mennesker som bruker områdene gjennom døgnet oppleves 
belastende for dem som bor der.  

Hvorvidt en T-banestasjon på St. Olavs plass vil sette i gang en virkningsspiral som gir ny bruk av 
eksisterende bebyggelse og offentlige rom, er imidlertid svært vanskelig å si, da slike endringer 
også er avhengig av mange andre betingelser. Det antas imidlertid at en T-banestasjon på St. 
Olavs plass vil kunne bidra til at en slik utvikling kan skjer noe fortere enn i planalternativet. 

En mulig positiv konsekvens for området, som har høy kulturhistorisk verdi som strøk, kan være at 
økt interesse for og bruk av området gir økt vedlikehold og bevaring. Samtidig kan spesielt en ny T-
banestasjon på St. Olavs plass og ved St. Olavs gate/Ullevålsveien føre til at kulturhistoriske 
kvaliteter forringes, dette avhenger av plassering og utforming av stasjonsoppgangene. Spesielt 
kritisk for analyseområdet er byaksen i St. Olavs gate og Universitetsgata med tilhørende siktlinjer, 
fondmotiver og plassdannelser. Dersom disse områdene endres i stor grad og eksisterende 
kvaliteter forringes som følge av en ny stasjon på St. Olavs plass, vurderes det som svært negativt. 
Dette vil gjelde både enkeltstående kulturminner, dersom de blir berørt, men også kulturmiljøet i 
området i sin helhet. 



  

 
 

RAPPORT SIDE 47 AV 54  

 
 

3.3 Alternativ 2B Youngstorget 

 

Figur 35: Alternativ 2B Youngstorget. 

Kartleggingen av områdene rundt Youngstorget plass har vist at området ligger innenfor dagens 
sentrumsområde, og at det ligger tett opptil kvartaler og byområder mot øst hvor det allerede pågår 
omfattende utviklingsprosesser som påvirker arealbruk, innhold og bruk. Området rundt 
Youngstorget er preget av høy aktivitet med mange arbeidsplasser og mye handel og uteliv. De 
mulige stasjonsoppgangene på Arbeidersamfunnets plass og Hammersborg torg ligger i 
sentrumsranden og nærme Hammersborg og Hausmannskvartalene, strøk som har høyere andel 
boliger og en del blandede formål.  

Det går flere historiske strøksgater gjennom analyseområdet, og de aller fleste bygninger i området 
har aktive fasader i førsteetasje. Området er i dag også preget av mange gjennomreisende, som 
følge av nærheten til tunge kollektivlinjer i Storgata, på Stortorget og på Jernbanetorget. 

Forsterkning av reiser gjennom området 

I likhet med alternativ 2A vil en ny stasjon på Youngstorget i all hovedsak ha overlappende 
markedsområder med eksisterende og planlagte T-banestasjoner. For Youngstorget stasjon er 
markedsområdene overlappende med stasjonene på Jernbanetorget, Stortinget og Grünerløkka, 
se Figur 36. Stasjonen tilfører derfor lite nytt i form av å betjene helt nye områder i forhold til 
planalternativet.  

Transportmodellberegningene som er gjennomført i delrapport 3D til dette utredningsarbeidet, viser 
at ca. 27 000 mennesker vil være av- og påstigende på Youngstorget stasjon hver dag. Mange 
reisende til og fra en ny Youngstorget stasjon antas i all hovedsak å skyldes karakteren til 
områdene rundt Youngstorget stasjon. Fordi området har en høy konsentrasjon av arbeidsplasser 
og publikumsrettede virksomheter, er hele området viktige målpunkter for mange reisende til 
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sentrum. En ny stasjon i dette området vil være med på å forsterke at disse områdene preges av 
mange gjennomreisende med kollektivtransport, på sykkel eller til fots.  

 

Figur 36: Overlappende markedsområder for alternativ 2B Youngstorget innen ti minutter vist med brun farge. 

Kilde: Sweco Norge AS, delrapport 3B. 

En stasjon antas å kunne forsterke og forskuttere en pågående utvikling 

I kapittel 2.8 og 3.1 drøftes de endringene som allerede pågår i områdene rundt Youngstorget 
stasjon. Disse endringene antas å skje uavhengig av om det bygges en T-banestasjon på 
Youngstorget, altså som i planalternativet. 

En ny T-banestasjon på Youngstorget vurderes imidlertid å kunne gi noen indirekte virkninger, i 
form av å kunne bidra til å forsterke og forskuttere denne pågående utviklingen av områdene rundt 
stasjonene. Som drøftet i kapittel 3.1 er det særlig rundt Hausmannskvartalene at det pågår en 
vesentlig utvikling i form av arealbruksendringer og opprustning av offentlige rom – prosesser som 
påvirker bruken av disse områdene og som kan påvirke deres identitet. Fordi nye T-
baneoppganger til en ny stasjon på Youngstorget både vil gi flere reisende til og gjennom området, 
og gi nærliggende områder et bedret kollektivtilbud, antas tiltaket å kunne forsterke disse 
pågående endringsprosessene noe.  

Endringsprosessene kan innebære at større eiendomsutviklere vil foreslå høyere utnyttelse av 
enkelttomter eller kvartaler, og/eller endrede formål. Dersom slike prosjekter godkjennes, antas de 
å kunne påvirke hvem som blir fremtidige beboere og brukere av området – og dermed også 
strøkets identitet. I dag preges spesielt Hausmannsområdet av at mange små, alternative og 
kreative bedrifter og organisasjoner er etablert her. Gitt større fart i endringsprosessene kan disse 
bli erstattet av større og mer kommersielle aktører. Skillet mot handelssentrum i Oslo er allerede 
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noe utvisket i dette området, og gitt en forsterkning av denne utviklingen er det sannsynlig at 
Hausmannskvartalenes egen identitet kan svekkes.  

Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet om og eventuelt hvordan T-banestasjonstiltaket i seg 
selv vil utløse et annet tempo på denne utviklingen og/eller helt nye fortettingsprosjekter tett opptil 
stasjonsoppgangene.  

Mulige lokale endringer rundt nye stasjonsoppganger 

Som for områdene rundt stasjonen på St. Olavs plass, består områdene rundt stasjonen på 
Youngstorget av kulturhistorisk verdifull bystruktur, bebyggelse og plasser. Også her kan en mulig 
positiv konsekvens av en stasjon kan være økt interesse og bruk, noe som igjen kan gi økt 
vedlikehold og bevaring.  

For utviklingen av selve Youngstorget er det i handlingsprogrammet for økt byliv i Oslo sentrum 
(2017) påpekt potensiale for å styrke bylivet på Youngstorget med blant annet kunst- og 
kulturaktivitet, handel og servering. Samtidig vektlegges det at torget fortsatt skal være en viktig 
arena for aktiviteter, midlertidige tiltak og testbeds. En T-banestasjonsoppgang plassert på selve 
torget vil kunne bygge opp under disse ambisjonene, i form av at flere vil bruke torget i forbindelse 
med reiser, noe som bidrar til økt aktivitet og liv på torget. Avhengig av stasjonsoppgangens 
plassering, kan en stasjon dermed være med på å aktivere deler av torget som i dag er mindre 
aktive. 

Samtidig gir også en ny T-banestasjon på Youngstorget risiko for at kulturhistoriske kvaliteter i 
området forringes, dette avhenger av plassering og utforming av stasjonsoppgangene. Samtidig er 
Youngstorget en av landets og hovedstadens viktigste samlingsplasser. Basarhallene og de 
tilliggende bygningers monumentale fasader og fondmotiver danner dette byrommets vegger, og 
det vurderes som svært negativt dersom en T-banestasjon medfører en forringelse av disse 
kvalitetene. Fordi mange av bygningene i området rundt Youngstorget stasjon er omfattet av vern, 
antas muligheten for å innpasse en stasjonsoppgang som noe begrenset i dette området. Dette 
gjelder også for en mulig stasjonsoppgang i bebyggelsen rundt Arbeidersamfunnets plass. Dette er 
et område som i større grad er karakterisert av transitt og bevegelse i dag, et preg som vil 
forsterkes dersom det etableres en T-baneoppgang her. 

Den mulige stasjonsinngangen på Hammersborg torg ligger i et roligere område, hvor det i liten 
grad er aktivitet i dag. I planalternativet antas også dette området å ha blitt påvirket av pågående 
prosjekter som nytt Regjeringskvartal i form av at flere beveger seg gjennom området. En ny 
stasjon i dette området vurderes som å kunne utgjøre et supplerende positivt tilskudd til 
boområdene på Hammersborg sin attraktivitet og aktivitet, bidra til å skape liv i et område som 
bærer preg av å inneholde lite brukte byrom, og bidra til at Møllergata utvikles til en sentral 
strøksgate gjennom området.  
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3.4 Alternativ 3 St. Olavs plass og Youngstorget 

 

Figur 37: Alternativ 3: St. Olavs plass og Youngstorget 

Overordnet er stasjonene på St. Olavs plass og Youngstorget hver for seg vurdert som å i noe grad 
kunne forsterke og forskuttere allerede pågående byutviklingsprosesser, sammenlignet med 
planalternativet. Stasjonen på Youngstorget vurderes å i størst grad kunne påvirke denne 
endringen, i form av å forsterke pågående utviklingsprosesser av områdene rundt stasjonen og i 
Hausmannskvartalene, mens en stasjon på St. Olavs plass i all hovedsak antas å kunne påvirke 
utviklingen av områdene rundt stasjonen mot eksisterende handelssentrum og det administrative 
sentrum rundt Regjeringskvartalet. 

Forsterkning av pågående utvikling tilsvarende som i alternativ 2A og 2B 

Figur 38 viser at markedsområdene til St. Olavs plass stasjon og Youngstorget stasjon overlapper 
med øvrige stasjoner i sentrum. Dersom begge stasjonene etableres bedres derfor T-banetilbudet i 
all hovedsak for områder hvor det allerede har et tilbud. Kun et lite område rundt Vår frelsers 
gravlund og i de nordlige delene av Hammersborg får vesentlig økning i T-banetilbudet som følge 
av de to nye stasjonene, i forhold til planalternativet. 

Som for planalternativet, antas den fremtidige utviklingen av byen å innebære at 
sentrumsområdene over tid vil utvides – i tillegg til at byen fortettes og utvikles langs fjorden. 
Overordnet vurderes alternativ 3 der både St. Olavs plass og Youngstorget etableres, i all 
hovedsak å gi tilsvarende effekter som det er beskrevet for hver av stasjonene: en forsterkning og 
mulig forskuttering av pågående utviklingsprosesser. Dette er beskrevet i foregående kapitler.  

I de foregående kapitlene er det også drøftet hvorvidt det er en kausal sammenheng mellom nye T-
banestasjoner – økt attraktivitet og investeringer – fortetting og arealbruksendringer – og økt byliv. I 
drøftingen er det pekt på områder innenfor analyseområdet hvor det er større sannsynlighet for at 
en slik utvikling vil kunne skje enn i andre områder. Hvorvidt dette faktisk vil skje med disse 
områdene, og hvorvidt dette er en ønsket utvikling, er imidlertid avhengig av en rekke andre 
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betingelser, blant annet hvilke overordnede strategier kommunen har for vekst og/eller vern i disse 
områdene, samt øvrige offentlige og private investerings- og lokaliseringsvalg. Denne usikkerheten 
i hvordan tiltakene antas å påvirke byen gjelder i like stor grad også dersom begge stasjonene 
etableres. 

 

Figur 38: Overlappende markedsområder for alternativ 3 St. Olavs plass og Youngstorget innen ti minutter vist 

med brun farge. Kilde: Sweco Norge AS, delrapport 3B. 

Mulige effekter av at begge stasjoner etableres i nærhet til hverandre 

Når etablering av begge stasjonene vurderes samlet, gir tiltakene lokalt noe annerledes resultat. 
Sammen med nye oppganger til Stortinget stasjon, vil blant annet vil de stasjonsoppgangene som 
er nødvendig å etablere til sammen gi svært god tilgjengelighet til T-banesystemet fra nær sagt alle 
kvartaler innenfor analyseområdet. Spesielt god tilgjengelighet får det administrative sentrum ved 
Regjeringskvartalet, hvor det vil etableres stasjonsoppganger i alle retninger.  

God tilgjengelighet til kollektivsystemet innenfor analyseområdet vurderes i utgangspunktet som 
svært positivt for de reisende som skal til og fra området. Det er imidlertid viktig å huske på at T-
banestasjoner ikke er målpunkt i seg selv, men nødvendige tiltak for å nå bestemte ambisjoner – i 
dette tilfelle god og bærekraftig mobilitet. En mulig uheldig konsekvens av et så tett nett av 
innganger til T-banen i området kan bli at flere vil velge å reise under bakken på korte strekninger 
fremfor å gå eller sykle. Dette kan i så fall gi økt aktivitet og liv rundt stasjonsinngangene og i 
hovedakser mellom stasjonene og viktige målpunkt som Regjeringskvartalet, men mindre aktivitet 
og liv i gatene for øvrig, enn i planalternativet. 

En annen antatt positiv effekt av et tilgjengelig og kapasitetssterkt kollektivtilbud som går under 
bakken, kunne vært at det avlaster kollektivtrafikken på gateplan – og at tiltaket dermed kan frigjøre 
kapasitet og plass til andre aktiviteter som stimulerer til økt byliv i gatene. Transportanalysene som 
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er gjennomført i delrapport 3D viser imidlertid at stasjonene i all hovedsak avlaster reiser som i 
planalternativet ville gått til Stortinget T-banestasjon, og at de for øvrig ikke avlaster annen 
kollektivtransport i området som buss og trikk. Alternativet innebærer dermed ingen vesentlige 
endringer i forhold til planalternativet hva gjelder å frigjøre arealer til menneskelig aktivitet på 
gateplan. 
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4 Oppsummerende drøfting og anbefaling 

 Planalternativet medfører i seg selv en vesentlig utvikling av de delene av byen som ligger 
innenfor analyseområdet. Nye stasjonsoppganger til Stortinget stasjon og nytt 
Regjeringskvartal vil påvirke den fremtidige utviklingen innenfor analyseområdet. Flere 
pågående planer og gateopprustningsprosjekter for å øke attraktiviteten for gående, syklende 
og kollektivreisende, og tiltak for å stimulere til et mer aktivt byliv i sentrum, antas også å ville 
påvirke sentrumsutviklingen. Disse prosjektene antas sammen med øvrige samfunnsendringer 
kommende år å bidra til en gradvis utvidelse av sentrum. 

 På overordnet nivå vurderes verken alternativ 2A, 2B eller 3 som å i vesentlig grad påvirke den 
pågående byutviklingen. Nye T-banestasjoner antas imidlertid å kunne påvirke utviklingen ved 
å bidra til en forsterkning/akselerering av disse pågående prosessene. En ny stasjon på St. 
Olavs plass (alternativ 2A) vil kunne føre til økt attraktivitet for områdene rundt stasjonen, og 
antas å i størst grad forsterke en pågående fortetting og utvikling av sentrum langs Ring 1 og 
mot nytt Regjeringskvartal. En stasjon på Youngstorget (alternativ 2B) vil bygge opp under 
dette området som et viktig målpunkt for mange, og gi enda flere reisende til og gjennom 
nærliggende gater og plasser. Pågående utvikling av områdene mot og i 
Hausmannskvartalene antas videre å kunne forsterkes av en ny Youngstorget stasjon. Fordi 
nye Regjeringskvartalet innebærer mange nye arbeidsplasser, vil en forskjell mellom alternativ 
2A og 2B derfor være hvorvidt de største gangstrømmene mellom Regjeringskvartalet og 
nærmeste T-banestasjon vil skje mot St. Olavs plass stasjon i vest eller mot Youngstorget 
stasjon i øst. En mulig konsekvens av at begge stasjonene etableres (alternativ 3) kan være at 
flere velger å reise under bakken på korte strekninger, fremfor å gå eller sykle. 

 Generelt vil nye T-banestasjoner gi nye målpunkt for de reisende i byen, og dermed føre til mer 
aktivitet og liv. Spesielt antas dette å skje rundt selve stasjonsinngangene, og i sentrale 
gangakser til og fra disse. Lokalt kan nye stasjonsinnganger og mer aktivitet bidra til positiv 
utvikling for de mindre brukte byrommene i Munchs gate og Hammersborg torg. Øvrige 
områder hvor det er aktuelt med innganger består av både bygg og byromsstrukturer med høy 
kulturhistorisk verdi, og det vurderes som svært negativt dersom disse forringes.  

 Nye T-banestasjoner på St. Olavs plass og Youngstorget antas å ville aktualisere diskusjonen 
om utvikling og vekst versus vern, både ved stasjonsinngangene og i analyseområdet for øvrig. 
Avhengig av hvordan hver enkelt stasjon utformes, programmeres og innpasses i den 
eksisterende bystrukturen, vurderes de nye stasjonene å kunne gi både gevinster og ulemper 
for byen. 
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