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Innledning 
Ruseløkka i Frogner bydel avgrenses av Drammensveien i nord, av Parkveien i vest og av 

Munkedamsveien i øst og sør og utgjør et boligområde på cirka 0,3 kvadratkilometer. Det bor 

omtrent 4.000 mennesker i disse kvartalene, som altså er et av Norges tettest befolkede områder. 

Den eldste eksisterende bebyggelsen på Ruseløkka er fra 1870-tallet. Området var lenge truet av 

sanering, men i dag står mange bygninger på Byantikvarens "gule liste». Ruseløkka er vel verdt å ta 

vare på. Lassons gate ble en av de første "miljøgatene" i Oslo, og dette parkdraget er det mulig å 

bygge videre på. Samtidig er Ruseløkka tungt belastet av biltrafikk, både som gjennomfartsåre, som 

gratis parkeringsalternativ for tilreisende og som base for noen av de fastboendes egne biler. Mens 

det i Oslo kommune er 49 prosent av husholdningene som disponerer bil, er tallet 37 prosent i 

Frogner bydel. På Ruseløkka er tallet enda lavere: Bare 25 prosent av husholdningene disponerer bil.1 

Bak Ruseløkka-aksjonen står en gruppe lokale beboere, vesentlig med tilknytning til skolemiljøet, 

men også andre som har lang botid i området. Vi er bekymret for trafikkmengde og luftkvalitet, og 

ønsker oss raske løsninger på akutte problemer. Men vi har også merket oss flere interessante 

formuleringer i byrådserklæringen som kan legge grunnlaget for en positiv utvikling på Ruseløkka. 

Det gjelder særlig intensjonen om å skape "et finmasket nett av bilfrie gater i hele indre by". Flere 

gater på Ruseløkka peker seg ut til å inngå i et slikt nett – også de tyngst trafikkerte. 

 

Akutte utfordringer 

Løkkeveien – problemer 
Løkkeveien er en av Oslos mest trafikkerte gater. 

Den ble anlagt rundt 1860 som en lokal vei med 

datidens standardbredde. Siden er den blitt 

koblet på utkjøringen fra Oslotunnelen, og er 

følgelig nå belastet av en trafikkmengde som 

den overhodet ikke er dimensjonert for – i et av 

Oslos aller tettest befolkede områder. Hver dag 

passerer 15.000 biler (årsdøgnstrafikk = ÅDT) 

gjennom Løkkeveien.2 På grunn av en omlegging 

i sentrum har vi nå også 550 bussavganger hver 

dag. Dette skal pågå til januar 2018 dersom 

timeplanen holder. Mesteparten av 

gatestrekningen er smal, og trafikkbelastningen 

er så høy at denne kombinasjonen av 

veistandard og trafikkmengde simpelthen faller 

utenfor Vegvesenets kategorier.3 

Årsdøgnstrafikken tilsier en firefeltsvei – som 

det uansett ikke er plass til. Fortauet på 

nordsiden er smalere enn forskriften tilsier og 

direkte trafikkfarlig. 
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 SSB 2011: Grunnkretsene 0301, 0302, 0303 

2
 Nasjonal vegdatabank (NVDB) 

3
 Statens Vegvesen 2013: Håndbok N100 



Elevene ved Ruseløkka skole er belastet av høy luftforurensing – helt i strid med gjeldende lovverk. 

Flere av skolens elever sliter med alvorlige luftveisplager, og vi kjenner også til akuttinnleggelser de 

siste årene. Det finnes ingen lokal målestasjon i vårt område, men det er grunn til å tro at 

forurensingsnivåene er minst like ille i Løkkeveien som ved målestasjonen i Bygdøy Alle, der trafikken 

er litt lavere. 

Trafikken i Løkkeveien preges av mye stress og aggresjon hos sjåførene, som selvfølgelig er ekstra 

farlig siden dette også er skolevei for hundrevis av små barn. 

 

 

Løkkeveien – løsninger 
Vi er klar over at kommunen er avhengig av statlige hjemler for enkelte tiltak, men det er også en 

rekke tiltak som kommunen kan gjennomføre raskt. 

 Som et strakstiltak bør Løkkeveien stenges for gjennomkjøring inntil man kan få på plass en 

statlig hjemmel for mer fleksible tiltak som kan gi kraftig og permanent reduksjon av 

trafikken. Som et minstekrav må dette gjelde i rushtiden. Løkkeveien er en kommunal vei, så 

dette er et tiltak kommunen kan gjennomføre med hjemmel i Vegtrafikkloven. 

 Når kommunen kommer til enighet med staten bør det etableres to bomstasjoner ved 

henholdsvis utkjøringen fra Operatunnelen for de bilene som tar til venstre i Dr. Mauds gate, 

og i avkjøringen til Cort Adelers gate for de bilene som kommer fra Munkedamsveien.  

 Busstraseen for bussene som skal til og fra kvadraturen og til og fra Solli plass må endres. 

Disse bussene vil gå raskere ved å kjøre fra Solli plass gjennom Henrik Ibsens gate til 

Stortingsgata og ned Tordenskiolds gate østover. Vestover kan bussene kjøre Rådhusgata, 

Rosenkrantzgate, og inn i Stortingsgata og videre i Henrik Ibsens gate. Hele byen vil dermed 

få tilbake Rådhusplassen. 

 I de periodene Løkkeveien er åpen må en fartsgrense på 30 km/t gjøres gjeldende hele 

døgnet i hele Løkkeveien. I tiden like før og like etter skoletid må fartsgrensen reduseres 

ytterligere – til 20 eller 25 km/t på strekningen forbi skolen. 

 Det bør etableres fartshumper i Løkkeveien både på østsiden og vestsiden av Ruseløkka 

skole. I tillegg bør man "ta tilbake" den delen av veien som skulle danne begynnelsen til en 

firefelts vei for noen tiår siden. Reduser kjørebredden her til fordel for større fortausbredde. 

 Det bør etableres to "vrimlekryss": på hjørnet av Ruseløkkveien og Dronning Mauds gate 

samt på hjørnet av Løkkeveien og Huitfeldts gate. Dette er Bymiljøetatens eget forslag4, som 

de senere ikke har utredet videre. 

 For å styrke faktagrunnlaget for videre prosess, må det etableres en målestasjon i Løkkeveien 

ved Ruseløkka skole. 

 På sikt bør Løkkeveien inkluderes i det finmaskede nettet av bilfrie gater som byrådet vil 

innføre i hele indre by (se neste kapittel). 
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 Folkemøte Ruseløkka skole, 9.2.2015 



Cort Adelers gate 
Cort Adelers gate er stengt for gjennomkjøring ved Ruseløkka skole. Tidligere har vi hatt en bom som 

trikken kunne forsere. Denne er blitt fjernet, og mange bilister kjører nå gjennom gaten ulovlig – 

gjerne litt ekstra fort for å unngå å bli tatt. Enkelte politikontroller har ikke hjulpet på problemet.  

Svært mange skolebarn krysser gaten på vei til og fra skolen. Bekymrede foreldre har tatt opp saken 

med ansvarlige politikere gjennom flere år. Den daværende opposisjonen, representert ved 

nåværende skolebyråd og nåværende ordfører, lovte i 2015 å ta fatt i situasjonen.5 

 Det er et absolutt krav at det snarest kommer på plass en fysisk sperring igjen. 

 

  

En daglig situasjon: To av hundrevis av bilder vi 

har av biler som kjører ulovlig. 

 

Parkveien 
Nederst i Parkveien har vi et farlig punkt der leddbussene på 21-ruten møtes jevnlig. Her ferdes 

mange barn og situasjonen er uoversiktlig.  

 Her må parkeringsplassene på den ene siden av gaten fjernes for å unngå ulykker. 
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Arealbruk 
Til tross for Ruseløkkas nærhet til sentrum er det for en stor del gratis å parkere der – bare et 

steinkast fra Aker brygge. Det betyr at mange tilreisende foretrekker å kjøre rundt i gatene våre på 

jakt etter en gratis parkeringsplass i stedet for å kjøre til et parkeringshus. Dette er helt uakseptabelt. 

Selv om vi helhjertet støtter byrådets forslag om et bilfritt sentrum, ser vi også en stor risiko for at en 

slik reform vil gjøre situasjonen enda verre på Ruseløkka som en randsone til sentrum. Derfor må 

byrådet agere raskt for å avhjelpe dette. 

Selv om et flertall av beboerne på Ruseløkka ikke har egen bil, er det også en del som har et legitimt 

behov for det. Beboerparkeringsordningen som for lengst er vedtatt må derfor innføres snarest, og 

ikke utsettes slik Bymiljøetaten legger opp til. Etter vårt syn bør et stort antall parkeringsplasser 

saneres og resten forbeholdes beboerparkering. Som et grunnleggende prinsipp bør alle 

parkeringsplasser avgiftsbelegges snarest. Byrådet bør også vurdere å heve parkeringsavgiften for 

beboerparkering, slik at denne kan gjenspeile kostnaden ved at en bil okkuperer offentlig gategrunn. 

Vi vil gjerne bidra til å realisere byrådets visjon om et finmasket nett av bilfrie gater, og lanserer her 

noen alternativer. Noe kan gjennomføres umiddelbart, mens de mest omfattende tiltakene kanskje 

trenger noe mer tid. Sentralt i våre forslag står ønsket om å gjenvinne felles arealer som i dag 

benyttes til oppbevaring av biler. Slike arealer kan heller benyttes til myke trafikanter og til 

rekreasjon. 

 

Finmasket nett av bilfrie gater 
Flere gater på Ruseløkka kunne med fordel vært mer eller mindre bilfrie. Det mest radikale grepet vil 

være å stenge Løkkeveien helt, og på den måten tvinge all ekstern trafikk fra E18/Oslotunnelen over 

på Munkedamsveien og Ring 1. Denne forbindelsen fra hovedveinettet til Bislett/Frogner fungerer nå 

som en slags Ring 1½, og altså gjennom et av Norges tettest befolkede områder. Vi kan se 

argumenter mot vårt forslag, men den alternative ruten går tross alt ikke gjennom boligområder. Det 

er i dette alternativet viktig at man opprettholder gjennomkjøring forbudt-sonen i Cort Adelers gate, 

slik at man ikke får et nytt og stort trafikkproblem her. Det er grunn til å håpe at en omlegging også 

vil få noen til å velge kollektivtrafikk. 

Ellers er det vanskelig å se hvorfor tilreisende bilister skal ha anledning til å kjøre rundt på Ruseløkka 

uten å ha et direkte ærend der. Vi foreslår å etablere hele området som en tilnærmet bilfri sone. 

Dette kan oppnås ved å skilte alle innkjøringsmuligheter med "Kun kjøring til eiendommene" eller 

opprettelse av «gang- og sykkelprioriterte gater» som er en form som er benyttet med hell i 

Torggata. Vi foreslår at all innkjøring til området Ruseløkka medfører at en må benytte samme vei ut, 

altså at det ikke blir anledning til å kjøre gjennom området for å komme ut på den «andre siden». 

Bruk av små hindringer, vareleveringslommer og lignende vil gjøre Ruseløkka til en oase som kan 

benyttes som foregangsområde for andre slike områder i byen senere. Det bør ikke være mulig for 

eksterne bilister å benytte et så tett befolket boligområde som Ruseløkka som gjennomfartsvei. 

Dette er et relativt omfattende forslag, men vi oppfordrer byrådet til å benytte muligheten til å prøve 

ut ulike alternativer over kortere perioder. Slik kan man raskt komme i gang med å iverksette tiltak. 

 

 



Huitfeldts gate som paradegate 
Huitfeldts gate er anlagt tidlig i 1870-årene som 

en hovedgate på den nye Ruseløkka. I flere 

partier er bebyggelsen trukket tilbake fra gaten 

for å frigjøre plass til forhager og brede fortau. 

Gaten strekker seg fra Slottsplassen og helt ned 

til Filipstad, der den etter planen skal forlenges 

helt bort til kaikanten. Huitfeldts gate er en av 

de få i Oslo der man har en godt etablert 

siktlinje til sjøen, som alle er enige om verdien 

av.6 

I dag er gaten sterkt preget av trafikk og intensiv parkering. På begge sider parkeres det tett-i-tett, 

hvilket gjør gaten uoversiktlig for barn og utilgjengelig 

for bevegelseshemmede.  

Ruseløkka-aksjonen mener det som et minimumstiltak 

må fjernes parkering fra den ene siden av gaten for å 

disponere arealet til sykkelsti. Når 

Filipstadutbyggingen kommer, vil Huitfeldts gate 

kunne utgjøre en viktig transportåre for myke 

trafikanter som skal til eller fra sjøen. En sykkelsti her 

vil først og fremst kunne betjene hverdagssyklister, og 

være en viktig transportåre for arbeidsreisende på 

sykkel. 

Huitfeldts gate er stengt for gjennomkjøring fra Henrik 

Ibsens gate til Munkedamsveien, og slik bør det 

selvfølgelig fortsatt være. I tillegg bør det også 

vurderes å sperre av gaten stykkevis, i krysset med 

Løkkeveien og i krysset med Cort Adelers gate, slik at 

den kun benyttes til lokaltrafikk. Nede ved Reichweins 

gate vil Huitfeldts gate kunne munne ut i en ny plass, 

se avsnitt nedenfor. 
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H.C. Andersens plass 
Huitfeldts gate er stengt for bilkjøring ved den gamle jernbanebrua. Her møter Huitfeldts gate den 

biltrafikkerte Reichweins gate og Lassons gate, som delvis er opparbeidet med gjennomkjøring 

forbudt-sone og et lite parkdrag. 

I dag er det adgang til å parkere helt fram mot den gamle brua (tre plasser). I tillegg parkeres det på 

begge sider av Huitfeldts gate fram til krysset og i Reichweins gate.  

Ved å stenge Huitfeldts gate noen meter før krysset og tilsvarende i Reichweins gate, og ved å fjerne 

til sammen 10-15 parkeringsplasser, får man plutselig fram et helt nytt byrom – en plass med svært 

gode solforhold. Her kan man se for seg at Ruseløkka kunne fått en utescene ved brua, her kan det 

være benker og lekeapparater. Rett ved ligger den tradisjonsrike Ruseløkka barnehage, som dermed 

ville fått tilgang til et nytt lekeareal. Det bør være mulig for en av byens "food trucks" å komme 

innom for å betjene publikum under arrangementer.  

I dette området lå en liten løkkeeiendom 

som var utparsellert fra den store 

Munkedammen løkke. Her bodde 

Bjørnstjerne Bjørnson med sin familie i flere 

år rundt 1870, fram til jernbanen ble bygget. 

Bjørnson har allerede en plass oppkalt etter 

seg i Oslo, men han hadde en celeber gjest 

som Bjørnsons sønn, den senere 

teatersjefen Bjørn Bjørnson, levende har 

fortalt om i sine memoarer:  

"Løkka var et eventyr. Og midt i eventyret 

oplevet vi selveste eventyrkongen. En nat 

brøt stormen et ældgammelt træ overende. 

Det faldt tversover plænen. Det spriket med de verkbrudne grenene. Og de friske grønne bladene 

hang der og blev slantne. De forsto ingenting av det hele, sa han som tok min bror paa fanget og mig 

tæt indtil sig. Han visste, hva græsset mente om de døde træ og skyerne og især om fuglene." 

Vi har kalt denne nye plassen for "H.C. Andersens plass". Eventyrkongen har knapt noen gater eller 

plasser oppkalt etter seg i Norge, og her er muligheten. Navngivningen kan gjerne følges opp med et 

eventyrtema – for eksempel ved at barna i området kan delta i en løpende dekorering i regi av 

Ruseløkka kulturverksted. 

http://kreativtverksted.com/


Arbeiderboligens plass 
I enden av Observatoriegata, der 

den møter Ruseløkkveien, ser vi 

anslaget til et fint byrom. Fra Cort 

Adelers gate ned til 

Observatoriegata er Ruseløkkveien 

omgjort til en fleksibel gangvei, 

med bare et par parkeringsplasser 

og ytterst begrensede muligheter 

til å kjøre bil. Denne stubben 

skaper et fint bindeledd fra 

kjøpesenter og skole forbi den 

gamle arbeiderboligen som er tegnet av Hjalmar Welhaven.  

I Observatoriegata 25, der den opprinnelige skolefritidsordningen – Nudden – lå først, har det i flere 

år vært drevet restauranter med 

vekslende hell. Eierne har få muligheter til 

å servere utendørs. Men nettopp her kan 

det legges til rette for et "parisisk" byrom 

der det bør være mulig å drive 

nabolagsbasert serveringsvirksomhet. Om 

en restauratør ikke lar seg friste, vil denne 

nye plassen, med sine gode solforhold, 

uansett være et attraktivt oppholdsrom 

for barn og voksne i nabolaget. 

I dag er området dessverre skjemmet av parkering. Ved å fjerne disse 7-8 parkeringsplassene vil man 

kunne videreutvikle en flott gangforbindelse ned til Aker brygge og til Sommerfrydparken som ligger 

like ved. Det vil også gi en 

god gangforbindelse 

vestover til parkdraget i 

Lassons gate.  

Ideelt bør brosteinen som i 

dag sees flekkvis under 

asfaltlaget hentes fram og 

restaureres. 

Vi har kalt den nye plassen 

for "Arbeiderboligens 

plass", etter den historiske 

leiegården som i sin tid 

rommet 122 leiligheter, de 

fleste ettroms. Over 500 

mennesker bodde i gården, 

som i dag eies av Olav Thon. 

 



Cort Adelers plass 
Cort Adelers plass eksisterer allerede og har stolte tradisjoner som trikkeholdeplass mellom 

Christiania tekniske skole og Den kvinnelige industriskole. De siste tiårene har den imidlertid vært helt 

ødelagt av en nedkjørsel til forretningsbygget i Ruseløkkveien 26. I tillegg til nedkjørselen er det i dag 

også mulig å parkere på plassen. Alle 

disse parkeringsplassene må saneres – i 

alt cirka 15 stk. Utover dette finnes 

også et utendørs parkeringsanlegg i 

bakgården til CA gate 27-29, samt 36 

plasser som skal bygges i kjelleren til 

det nye bygget i CA 33. Det er ønskelig 

at bakgårdsparkeringen i CA 27-29 

bringes til opphør, og at man finner 

løsninger for innkjøring til CA 33 som er 

til minst mulig plage for omgivelsene. 

I forbindelse med planene om sanering 

og nybygg på denne adressen, har 

imidlertid Plan- og bygningsetaten løftet fram behovet for å restaurere Cort Adelers plass, slik at det 

igjen kan bli et attraktivt byrom. Storebrand, som altså vil reise et nybygg i R26, ønsker ikke å bidra til 

opparbeiding av CA plass utover å fjerne sin egen nedkjørsel. Det er all grunn til å støtte PBEs krav i 

denne saken.7 

 

 

Det er ikke ideelle solforhold på Cort Adelers plass, og arealet er også begrenset av trikkens 

holdeplass, men man kan tenke seg en rekke aktivitetstilbud, gjerne i samarbeid med Ruseløkka 

skole, som er utstyrt med en av Norges minste skolegårder. 
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