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BAKGRUNN OG FORMÅL

På oppdrag av Oslo kommune ved Bymiljøetaten og 
Design og arkitektur Norge (DOGA) har Rambøll og 
Urgent.Agency høsten 2017 gjennomført en inter-
aksjonsbasert behovskartlegging i Kvadraturen. 

Fokus har primært vært på områder av Kvadraturen med nærhet 
til prosjektets midlertidige kartleggingshub i Øvre Slottsgate; 
drivhuset.

DOGA og Bymiljøetatens samarbeid om kartlegging av bruk, 
funksjoner og behov i Kvadraturen er en del av Reprogramming 
the City – et initiativ utviklet av den amerikanske urbanisten Scott 
Burnham. Ideen er å utnytte den infrastrukturen som allerede 
finnes i byen og gi den nye bruksområder eller tilleggsfunksjoner. 
Dette gir en mer bærekraftig byutvikling. I samarbeid med Scott 
Burnham, utvikler DOGA nå en utstilling som viser norske og 
nordiske eksempler på vellykket bruk av Reprogramming the City-
metoden. Resultatene av kartleggingen skal gi innspill til mulige 
realiserbare prosjekter i byrommet, i kobling med Scott Burnhams 
reprogrammeringsmetode. Disse vil kunne vises i utstillingen på 
DOGA.

Kartleggingens funn, denne rapporten og tilhørende bilag med 
transkribering av alle gjennomførte intervjuer vil også brukes 
videre som kunnskapsgrunnlag av Oslo Kommunes og Bymil-
jøetaten i deres byutviklingsprosjekter og pågående arbeide med 
utbedring av bylivskvalitetene i Kvadraturen.

Introduksjon

Følgende bakgrunnsdokumenter er lagt til grunn for 
kartleggingen:

• Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum (2017) 
Utarbeidet av Rodeo arkitekter og La La Tøyen for Plan- og 
bygningsetaten. 

• 
• Planprogram: Områderegulering for sentrums gater 

og byrom - Bilfritt byliv (2017) 
Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.

• 
• Oslo Sentrum - bylivsundersøkelse (2014)             

Utarbeidet av Gehl Arkitekter for Levende Oslo
• 
• Ny giv i Kvadraturen! Handlingsprogram (2009)   

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten 

SAMMENDRAG / SENTRALE INNSIKTER

Behovskartleggingen i Kvadraturen har vært et lite, 
men intenst prosjekt med kort tidshorisont og fokus 
på dialogbasert kartlegging via uformelle samtaler og 
sosiale aktiviteter. 

Responsen fra både aktører med tilhold i Kvadraturen og 
besøkende i området har vært overveldende. Det fremgår tydelig 
at mange brenner for bydelen og har mye på hjertet. Som reaksjon 
på prosjektets midlertidige kartleggingshub, oppga mange at de 
nettopp savner et fysisk møtested hvor man kan henvende seg med 
spørsmål og forslag. Det å kunne møte kommunen, ansikt til ansikt 
på uformelt vis ble ansett som et vesentlig virkemiddel i å styrke 
lokal forankring av Bilfritt byliv. Samtidig som det gir grunnlag for 
mer aktiv samskapning av Kvadraturens byliv. Selv om informan-
tene ble gjort oppmerksomme på at vi gjennom vår tilstedeværelse 
ikke representerte kommunen, men bare det pågående prosjektet,  
flere uttrykk for at de verdsatte at intervjuene ble transkribert og 
videre bragt til kommunen i sin fulle form. På denne måten op-
plevde de at akkurat deres tanker, meninger og reaksjoner ble hørt.

Sterkere lokalt eierskap og bedret organisering, mellom kommu-
nen og lokale aktører, og aktørene seg i mellom, var et gjennom-
gående tema blant representanter fra Kvadraturens næringsliv. Tid-
shorisonten for utvikling av området var også et tilbakevennende 
emne. Noe som for eksempel kommer til uttrykk i dette utsagnet 
fra en lokal kreativ virksomhet: “Det tar tid å gro frem en særegen 
stedskarakter. Midlertidighetstiltak igangsatt av det offentlige er 

ikke nok til å skape byliv. Energien må også komme nedenfra - vi 
må bygge videre på det som allerede er her!”.  Erfaringsmessig er 
det ofte de transformasjonsprosessene hvor man har lykkes med 
å skape gode synergier mellom forskjellige funksjoner, brukere og 
aktiviteter underveis, som gir de mest interessante resultatene og 
kvalitetene.

Behovskartleggingens overordnede funn ligger svært tett på det 
som kommer frem i bylivsundersøkelsen og legges til grunn i 
handlingsprogrammet for økt byliv, samt konkretiseres som “fysisk 
program” gjennom Bilfritt byliv.  Mangfoldet av interessante pers-
pektiver, stedspesifikke erfaringer og forslag fra denne kartleggin-
gens respondenter, bidrar til å utdype og gi større bredde til kom-
munens kunnskapsgrunnlag. Her vil vi særlig fremheve omfanget 
av tilbakemeldinger som går på behov for styrket romlig identitet 
og bedre orienteringsmuligheter i området. Sterkt 
representert er også ønsket om et grønnere Kvadraturen med flere 
sosiale møteplasser og annerledes oppholdsrom. - Gjerne sett i 
forhold til innovativ håndtering av lokalklima og et økt fokus på 
byliv i Kvadraturen på ulike tider av døgnet.

I rapportens avsluttende kapitler ses behovskartleggingens funn 
i sammenheng med områdets romlige forutsetninger gjennom 
et sett overordnede anbefalinger om tiltak og strategier vi mener 
bør gis prioritet i en videre utvikling av Kvadraturen. Utvikling-
sperspektivene peker også på muligheter for reprogrammering av 
eksisterende bystruktur og er supplert med konkrete eksempler på 
relevante løsningsmodeller fra andre byer.
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SOSIAL ANALYSE

Behovskartleggingens målgruppe var som utgangs-
punkt bred. Likefult har vi sett det som vesentlig 
å sikre at en større andel av informantene har god 
kjennskap til området og ferdes regelmessig i 
Kvadraturen. 

For å oppnå dette er det lagt vekt på at minimum en tredel av 
kartleggingens respondenter representerer lokalt næringsliv, eller 
andre type aktører med fast tilhold i området. Vi har også i større 
grad prioritert å gjennomføre mer dybdegående intervjuer i denne 
gruppen, enn med respondentene på gata. I utvalget av slike re-
spondenter har vi forsøkt å oppnå tilstrekkelig bredde i 
bransjetilhørighet og hatt fokus på å få til en god blanding av 
virksomheter med lang og kort fartstid i området. Andre fokus-
områder har vært ulike typer “stakeholders”, som virksomheter 
med lokaler på gateplan, organisasjoner- eller aktører med større 
mengder brukere utenfra området og interessenter med klare 
potensialer  for å  kunne påvirke, eller spille en rolle i prosessen 
mot økt byliv i Kvadraturen. 

I forbindelse med utvalg av intervjuobjekter på gata har fokus 
primært vært på å få til en relevant sammensetning av respondent-
er med tanke på spredning i kjønn og alder.

METODE OG PROSESS

De fleste av intervjuene med “folk på gata” er 
gjennomført i, eller i forbindelse med drivhuset 
- prosjektets midlertidige kartleggingshub i Øvre 
Slottsgate. Samtaler med næringsliv, kultur- og 
undervisningsaktører og ideelle organisasjoner 
er gjennomført som en kombinasjon av on-site 
møter, eller fokusgrupper i drivhuset og gjensidig 
oppsøkende aktivitet.

Med utgangspunkt i intensiv daglig tilstedeværelse og enkle sosiale 
aktiviteter som trekkplaster, har vi  gjennomført personlige og 
uformelle samtaler med et så bredt utvalg av aktører og inter-
essenter som mulig. Vi har i liten grad presentert våre informanter 
for noe spørreskjema. Selv om flere har blitt hjulpet på vei av åpne 
spørsmål som “hva mener du Kvadraturen trenger”, har vi lagt 
stor vekt på å la respondentene selv få styre samtalen. Intervjuene 
har etterfølgende blitt transkribert og fordelt på kjønn, alder og 
aktivitet/bakgrunn for opphold i Kvadraturen. Respondentenes til-
bakemeldinger har også blitt tematisk sortert og “poengsatt” etter 
prioritet gjennom et forhåndsprodusert oppsett med 
sansynelige kategorier og referanser til blandt annet handlings- 
programmet for økt byliv. Oppsettet er videre tilrettelagt for å 
gi rom til uforventede tilbakemeldinger og er justert og utvidet 
underveis i henhold til løpende erfaring med informantene. 

Vår statistikk er basert på omkring 200 samtaler,  hvor av repre-
sentanter for næringsliv utgjør ca. en tredjedel.
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Del 1: Analyseatlas over Kvadraturen

Romlig analyse og kvalitetskartlegging

I denne del av rapporten formidler vi vår faglige analyse av 
Kvadraturens romlige potensialer og utfordringer. I gjennom-
føringen av vår analyse og kvalitetskartlegging har vi kombinert 
registrering med vurderinger av hvilke elementer vi mener bør 
vektlegges i en videreutvikling av Kvadraturen.

OVERSIKT

• Velkommen til Kvadraturen 
// Potensialer og utfordringer // Destinasjoner og forbindelser // 
Gateprofiler // Fasader og kantsoner // Gul liste // Materialitet  
// Opphold og byinventar // Gatetellinger



Lite fleksibelt sikkerhetsinventar
Både midlertidige og nye faste sikkerhetstiltak 
virker overveldende og visuelt forstyrrende i 
gatebildet. Her burde man arbeide med mer 
fleksible/kombinerte løsninger som vil gi 
et bløtere, mer innbydende og mer diskrét 
uttrykk.

Foto: Satelittfoto, Google Earth

// Romlig analyse og kvalitetskartlegging

En hard og ensartet materialitet
...virker tung og mørk, samtidig som 
det er vanskelig å orientere seg.

Dårlig kvalitet og vedlikehold 
i bybildet.

Myntgata 2
Programmeringen av det tidligere 
millitære anlegget kan få en enorm in-
nvirkning på området. Spesielt burde 
man her fokusere på en programmer-
ing som kan appelere til en yngre og 
kreativ samfunnsgruppe (for eksempel 
musikk- eller kunstrelatert).

Regjeringsbygningenes fremtid
Når det nye regjeringskvartalet står 
ferdig og bygningene i Kvadraturen 
tømmes, skal det være utarbeidet en 
plan for hvordan den nye program-
meringen kan berike bydelen og vise 
en mer åpen karakter. I dag virker 
området rundt regjeringsbygningene 
folketomme og lite velkomne, mye på 
grunn av lukkede fasader, sikkerhetsi-
nventar og introvert programmering.

Mangfold
Kvadraturen har hele spekteret - fra elegante cafeer og motebu-
tikker til den lokale kiosken, den brune baren og gentlemansk-
lubben. Her skal det være plass til alle.

Kulturinstitutioner og gallerier
Galleriene og museene i Kvadraturen 
er et viktig trekkplaster for området. I 
tillegg er de gode til å gi liv til gata, selv 
i døgnets mørke timer.

Historiske detaljer
Den historiske arkitekturen har mange detaljer som beriker 
gatebildet, men som med fordel kan løftes mer frem i lyset. 
Dette gjelder både fasader og butikklokaler.
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Velkommen til Kvadraturen

POTENSIALER OG UTFORDRINGER

Kvadraturen er en bydel med stort potensiale og 
noen større utfordringer. Det er tydelig at det er 
snakk om en bydel i utvikling. Det er lett å se for seg 
Kvadraturen som en destinasjon, et helhetlig attrak-
tivt område for et spesifikt besøk – ikke bare et sted 
for gjennomfart, som i dag.

Vi kan se en rekke tydelige potensialer, som vil være avgjørende 
satsningspunkter for fremtidig utvikling av området:
• Eksisterende destinasjoner: Cinemateket, Sentralen,  

Arkitekturmuseet, Skippergata 22, galleriene
• Ubenyttede potensialer: det gamle samtidskunstmuseet på 

bankplassen, regjeringsbygningenes fremtid, Myntgata 2
• Kvaliteter: det store mangfoldet, de grønne plassene,  

kulturinstitusjoner & gallerier, de historiske detaljene i  
gatebildet

Samtidig er det også noen større utfordringer:
• Lange distanser og gateløp uten interessant program, mellom 

kulturinstitusjonene og de omkringliggende destinasjonene, 
som Karl Johan og Bjørvika, gjør området til et gjennomfart-
sted.

• En hard og tung materialitet, et ensartet uttrykk
• Få tiltrekkende oppholdsmuligheter
• Lite sosial aktivitet i gateplan
• Mye visuelt forstyrrende og lite fleksibelt sikkerhetsinventar
• Generelt dårlig kvalitet i bybildet, spesielt når det kommer til 

vedlikehold, materialer i beleggning og byromsinventar. 
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DESTINASJONER OG FORBINDELSER

Kvadraturen er strekt preget av gjennom-
gangstrafikk, enten det er offentlig transport, 
varelevering eller sykler. Lange avstander mellom 
målpunktene uten program gjør at fotgjengere 
opplever området som et sted man haster gjennom, 
på vei til en annen destinasjon.

De lange gateløpene som strekker seg fra vest til øst oppleves som 
hovedårene, mens gatene som løper ned fra Karl Johans gate virker  
som noe oversette mellomstykker, med unntak av de delene som er 
gjort om til gågate.

GATEPROFILER

Utvalgte eksempler på gateprofiler:

Prinsens gate

Tollbugata

Kirkegata Rådhusgata

Skippergata

Dronningens gate Øvre Slottsgate

Prinsens gate
• funksjon: trikk, bil, gående // 

butikker, café/bar
• fasade: stort sett åpen
• atmosfære: relativt livlig
• annet: fortau brukes som 

avlastingsone, dominerende 
sikkerhetsinventar

Prinsens gate

Tollbugata

Kirkegata Rådhusgata

Skippergata

Dronningens gate Øvre Slottsgate

Rådhusgata
• funksjon: buss, bil, gående // 

galleri, hotell, kontor
• fasade: blandet - stort sett 

lukket uttrykk, men unntak av 
gallerier

• atmosfære: traffikert, men pent
• annet: tre- og lyktegate, domi-

nerende sikkerhetsinventar 

Prinsens gate

Tollbugata

Kirkegata Rådhusgata

Skippergata

Dronningens gate Øvre Slottsgate

Dronningensgate
• funksjon: parkering, bil, gående 

// kontor
• fasade: lukket
• atmosfære: stille, forladt
• annet: Cinemateket

Prinsens gate

Tollbugata

Kirkegata Rådhusgata

Skippergata

Dronningens gate Øvre Slottsgate

Skippergata
• funksjon: parkering, bil, 

gående, sykkel // kontor, butikk, 
café

• fasade: åpent i øvre del, lukket 
i nedre del

• atmosfære: liv, men noe utrygt, 
spesielt om kvelden. 

• annet: Kirkens bymisjon

Illustrasjon: Handlingsplan for økt byliv 
i Oslo sentrum, Høringsutkast 27.03.2017, 
Plan- og Bygningsetaten / Bymiljøetaten / 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten

// Romlig analyse og kvalitetskartlegging
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FASADER OG KANTSONER

En årsak til de monotone utrykket til Kvadraturen 
– til tross for bydelens arkitektoniske historie, er 
opplevelsen av mørke og introverte fasader. Noen 
steder er er fasaden fysisk lukket, mens mange 
steder virker den bare kjedelig og uten program også 
på tross av store vinduspartier.

Eksempler på åpne fasader er ved galleriene, hvor man både kan 
kikke inn og lyset får lov til å smitte ut på gata, også i døgnets 
mørke timer. Sosiale zoner
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Aktive fasader
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GUL LISTE

Store deler av bebyggelsen i Kvadraturen er fredet 
eller vernet. Men det finnes også deler hvor poten-
sialet er større, med tanke på eksperimentering  i 
bybildet. Med fokus på transformajon gjennom bruk 
og kulturhistorisk bevissthet, kan man for eksempel 
arbeide med å åpne opp fasader og gårdrom, samt 
etablere overdekninger eller andre former for 
klimatiltak.

Vernet etter Plan- og bygningsloven

Kommunalt listeført

Automatisk fredet

Forskriftsfredet

Vedtaksfredet

Midlertidig fredet

Fredningssak pågår

Listeført kirke

Statlig listeført

Uavklart vernestatus 
(arkeologiske kulturminner)

Kilde: Byantikvarens gule liste 
(http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/
apps/webappviewer/index.html?id=545b8e-
996b6e4e1fbcb65f69299a7167)Illustrasjon: Urgent.AgencyEksempel: uutnyttede fasader med stort potensiale (Tollbugata og Øvre Slottsgate).

Eksempel: fasader med liv som smitter over på gatelivet (Øvre Slottsgate og 
Rådhusgata)

// Romlig analyse og kvalitetskartlegging
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OPPHOLD OG BYINVENTAR

Et generelt inntrykk av Kvadraturen er at det ikke 
er et sted for opphold, men et sted for gjennomfart. 
En av grunnene til dette er at det rett og slett er få 
tilrettelagte oppholdsteder.

De få stedene hvor det er satt opp benker er byromskvaliteten som 
regel dårlig vedlikeholdt eller kjedelig og det er ingen grunn til å 
oppholde seg der lenger enn strengt tatt nødvendig. Tilfeldigheten 
i plassering og design gjør at man har ikke inntrykket av en sam-
menhengende strategi for byromsinventaret.

Bydelen har flere fine grønne plasser, som Grev Wedels plass og 
Bankplassen. Bankplassen fungerer som et “pauserom”, mens både 
Grev Wedels plass og Børsparken virker noe bortgjemt og livløst. 
Det er her i de grønne plassene vi finner den største andelen av 
sitteplasser - og også de mest tiltrekkende.

Christiania Torv har med sin beliggenhet, potensiale til å bli en 
livlig og behagelig plass med uteservering og attraktive oppholds-
muligheter, men er i dag sterkt preget av trafikk. Plassen har sam-
tidig gode solforhold, og fungerer som en “inngangsport” mellom 
Aker Brygge, Festningen og Kvadraturen.

Videre er bybildet sterkt preget av sikkerhetstiltak, både midler-
tidige og permanente. Begge deler virker voldsomme og mono-
funksjonelle. De steder hvor man har forsøkt å jobbe med en 
høyere grad av funksjonalitet er uttrykket fortsatt tungt og hardt 
og terrortrusselen er plutselig veldig nærværende.

MATERIALITET

Bydelen er generelt preget av harde overflater og har 
en “røff” stofflighet. Dette kan være både en 
utfordring og et interessant karaktertrekk. 

Naturfargede byggematerialer med innspill av enkle fargede 
fasader og glaserte fliser er en del av det historiske uttrykket, som 
er en viktig del av Kvadraturens identitet. Samtidig gjør de harde 
overflatene og tidvis grå uttrykk at det er begrenset med steder 
som inviterer til opphold.

Mange av områdets bygg har også en mer kontemporær material-
itet. Kvadraturen viser et blandet program, med designerbutikker, 
kunstgallerier og pene cafeer, samt brune barer, “asiatisk buffet”, 
lokale kiosker og “gentlemans club”. Mangfoldet tilfører området 
en visuell grafisk variert tilstedeværelse og et blandet publikum på 
en positiv urban måte.

// Romlig analyse og kvalitetskartlegging
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FOTGJENGERTELLINGER 

Gatetellinger viser at det er flest mennesker i Kvad-
raturen på dagtid. På ukedager er det rimelig å anta 
at dette dreier seg om folk som jobber i området, da 
det særlig om morgen og ettermiddag er en tydelig 
strøm av mennesker som beveger seg til og fra trikk, 
buss og bane. Samtidig er det merkbart høyere 
aktivitet ved lunsjtid, hvor det også er mange fra 
tilliggende områder som passerer igjennom, eller 
besøker et av områdets serveringssteder.

I likhet med tall fra Sweco og Gehls bylivsanalyse tilsier våre langt 
mer begrensede tellinger at det jevnt over er menneskemengder 
i alle deler av Kvadraturen i løpet av ukedagene. Høyest er an-
tallet i de sentrale delene, mens det er noe færre i østlige kvartaler 
og markant færre sør for Rådhusgata. Nært Karl Johans gate og 
kollektivstoppene i Prinsens gate, samt i Kirkegata og i Tollbugata 
er frekvensen av fotgjengere klart høyest om morgenen og etter-
middagen. På Christiania Torg og i Rådhusgata er bevegelsen mer 
jevn, dog med noe økt intensitet fra formiddag til tidlig ettermid-
dag. Også Dronningens gate og Øvre Slottsgate ser ut til å ha mest 
aktivitet midt på dagen. I områder rundt Sentralen er det en merk-
bar økning i antallet fotgjengere i lunsj perioden og tellinger viser 
at dette også er en av gatene med høyest aktivitet på kveldstid. 

Tellingene gir ikke grunnlag for en sikker statistikk, men gir pekepinn 
på bevegelsesmønster som støttes opp av observasjoner.

I forbindelse med behovskartlegging i august og september 2017 har vi også gjennom-
ført begrensede gatetellinger og gjort observasjoner i områder av Kvadraturen med 
relativ nærhet til vår base i Øvre Slottsgate. Datagrunnlaget vi har innhentet gjennom 
denne aktiviteten, er supplert med fotgjengertellinger utført av SWECO 2017.
Illustrasjon: Urgent.Agency Illustrasjon: Urgent.Agency
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AKTIVITET OG BEVEGELSESMØNSTERE

Fotgjengere som beveger seg i gatene på ukedagene 
er gjerne preget av målrettet gange og går ofte 
alene. Det er få barn, ungdom og eldre, og bevegelse-
shemmede er nesten fraværende. Observasjoner 
tilsier også at det er betydelig flere menn enn kvinner 
i gatene de periodene hvor folk går til og fra jobb.  

I helger og på kveldstid er bevegelsesmønster mer preget av folk 
som går i grupper enn i uka. Det er også større variasjon i alders-
grupper og langt fler barn og unge i gatene. Aktivitetsnivået i 
helgene er klart høyest på formiddagen og frem til tidlig ettermid-
dag. Christiania Torv/ Rådhusgata og Prinsensgate ser ut til å være 
mest frekventert, men også Øvre Slottsgate og sentrale områder 
nær kollektivpunkter er mye besøkt.  

På dager med sol holder fortgjengere lavere tempo er det også 
en noe opphold både på Christiania Torg, Bankplassen og Grev 
Wedels plass. 

Det er også en del turister i området, og folk som ikke er kjent i 
området. Man ser jevnlig folk stoppe og se etter hva som er riktig 
vei. 

// Romlig analyse og kvalitetskartlegging
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Del 2: Analyseatlas

Temaer blant informanter
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Som base for vår kartlegging i Kvadraturen satte vi opp et 
midlertidig drivhus / gatekontor i søndre del av Øvre Slottsgate, 
mellom Sentralen og First hotell Millenium. Vårt ønske var å 
skape en annerledes og synlig plattform for åpen og uformell 
dialog med folk i området. Målgruppen var bred og i løpet av en 
drøy uke i starten av september ble det gjennomført over 200 
samtaler med ulike type interessenter som holder til i, bruker, 
eller beveger seg igjennom Kvadraturens sentrale deler.

Vi ønsket å få vite noe om hva Kvadraturen trenger for å bli 
en levende, attraktiv og helhetlig bydel av de som kjenner den 
best. Samtidig tok vår kartlegging utgangspunkt i en søken 
etter metoder for reprogrammering av byen; i hvilken grad det 
er mulig å utnytte den infrastrukturen som allerede finnes og gi 
den nye bruksområder, eller tilleggsfunksjoner. Et naturlig 
fokus i samtalene har dermed vært: Hvordan kan man best 
nyttiggjøre seg gatearealet som frigjøres gjennom bilfritt byliv?

OVERSIKT

• Vår innfallsvinkel til behovskartlegging  

• Møtesteder, aktiviteter og destinasjoner 
// Liv på gateplan // Sosiale oppholdsrom // Tilbud til barnefamilier 
// Tilbud hele døgnet // Varierte funksjoner // Utvalg av konkrete 
ønsker fra respondenter

• Identitet, orientering og atmosfære 
// Lokal identitet // Dyrke eksisterende kvalitet // Mangefassetert 
bydel // Sosial inkludering // Trygghet // Grønt // Utfordrende lokalk-
lima // Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter

• Trafikk, logistikk og opparbeidelse 
// Utfordrende logistikk // Bedre dialog med lokale aktører // 
Gravearbeider og støysjener // Fremkommelighet // Klarere prioriter-
ing av sykkel // Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter

• Utvalgte intervjuer

• Tilbakemelding om utekontorene
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20 -    5%
20-30  19%
30-40  19%
40-50  22%
50-60  16%
60 +    9%
Uoppgitt  10%

I uformell dialog er en samtale gjerne flytende. Vår 
statistikk er på grunn av dette basert på en 
tematisk sortering av de emner flest informanter har 
gitt utrykk for at var viktige og har knyttet behov, 
ønsker og tanker til. 

Med bakgrunn i dette reflekterer grafene ikke de eksakte spørsmål 
informantene har blitt stilt og det skilles heller ikke mellom i 
hvilken grad informantenes tilbakemeldinger har vært konkrete 
forslag til løsninger og ideer, eller rett og slett frustrasjoner over 
nåværende situasjon. 

For eksempel kan tilbakemeldingen på trafikk og parkering like 
så gjerne indikere at informanten gir utrykk for å være tilfreds 
med Bymiljøetatens tiltak for bilfritt byliv, som at man er utilfreds 
og ønsker flere p-plasser i gatene igjen. Ved andre emner, som 
for eksempel grønt, er det i større grad synlig at det dreier seg 
om konkrete ønsker og behov, når emnet ses opp i mot områdets 
begrensede utvalg av slike arealer i dag. 

I påfølgende tematiserte kapitler differensieres, nyanseres og tolkes 
datagrunnlagets funn. Kartlagte muligheter, utfordringer, ønsker 
og behov ses i sammenheng med områdets fysiske forutsetninger.

Vår innfallsvinkel til 
behovskartlegging

// Temaer blant informanter

 ?              - 20                  20-30                               30-40                                       40-50     
    

   
   

   
   

   
   

   
 5

0
-6

0
   

   
   

   
   

   
60

 +

Aldersfordeling informanter: SAMMENSETNING AV RESPONDENTER

Statistikken er basert på omkring 170 unike intervju med mer 
enn 200 respondenter. Funnene er primært sortert på kateg-
oriene kjønn og bakgrunn for opphold i Kvadraturen; om man 
er besøkende i området / forbipasserende på gata, eller om man 
representer en virksomhet med tilhold i området. 

Det er også gjort vurderinger av sammenhenger mellom besvar-
elser og hvilken aldersgruppe respondentene tilhører. En generell 
tendens er dog at respondentens alder ikke utgjør noen vesentlig 
forskjell i forhold til hvilke emner man er opptatt av, sammenlig-
net med de prioriteringene som gjøres basert på kjønn og bak-
grunn for opphold/aktivitet. En mulig forklaring på dette er dels 
at representanter for virksomheter ser behov i sammenheng med 
virksomhetens aktivitet og grunnlag uavhengig av egen alder.

Okring halvdelen av respondentene “på gata” oppgir å være i 
Kvadraturen av tilfeldige grunner. Dvs. at mange er studenter, 
eller besøker en forutbestemt destinasjon (service, kulturfunksjon, 
butikk), som de gjerne bruker med en viss regularitet. 

Det er ingen barn, eller ungdom under 16 blant respondentene. El-
dre over pensjonsalder er også underrepresentert i statistikken. Vi 
har registrert svært få besøkende fra denne gruppen i området og 
dermed har hatt begrensede muligheter til å gjennomføre samtaler 
med eldre intervjuobjekter. 

grønt

sitteplasser

bredere fortau

servering

butikker

kulturtilbud

lekemuligheter

lys (sol/skygge)

trygghet

menneskeliv

støy

standard/vedlikehold

trafikk/parkering

Tema

52%

38%

11%

36%

23%

23%

23%

20%

24%

32%

14%

20%

26%

55%

32%

8%

37%

26%

29%

18%

19%

14%

34%

10%

18%

47%

54%

34%

9%

37%

25%

26%

20%

20%

18%

33%

12%

19%

38%

Samlet fremstilling av prioriterte tema blandt informanter fra alle grupper.

Samlet
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Møtesteder, aktiviteter og destinasjoner

LIV PÅ GATEPLAN

Svært mange av respondentene peker på at Kvad-
raturen pr i dag har for få attraktive målpunkter til 
at det er relevant å besøke området som helhet. En 
tendens er at man oppsøker de stedene man allerede 
kjenner og har i liten grad noe bilde av destinasjoner 
og tilbud som finnes på andre steder og gater i 
Kvadraturen. 

Blant folk på gata etterlyses større tetthet av både kultur-, service 
og serveringsteder – veldig gjerne med uteservering, eller an-
nen relasjon til gaterommet. Flere oppgir at de ser dette som en 
mulighet til å skape identitet, karakter og nye sammenhenger og 
således et mer helhetlig Kvadraturen.

Blant yngre grupper, i større grad enn blant eldre respondenter, gis 
det klart utrykk for et ønske om en annerledes, kreativ og eksper-
imenterende bydel, som tilbyr nye typer aktiviteter og spiller på 
og områdets litt røffe karakter. Det vises gjerne til eksempler fra 
København, Berlin og New York med yrende “fortausliv” og etter-
lyses events, konserter og festivaler på både dag- og kveldstid, hvor 
hele gatebredden tas i bruk.

Flere respondenter etterlyser en helhetlig og lokal forankret strate-
gi for aktivering av fasader og 1. etasjer i hele området. Generelt 
sett er det svært mange tilbakemeldinger fra folk på gata om at 
“livet inne i bygningene” i større grad bør avspeiles ute i gaterom-
met og at virksomheter bør gis friere rammer til å flytte deler av 

“Mange som bruker Kvadraturen har en enkeltstående 
misjon. Flere relevante steder og tilbud relatert til 

hverandre kan gjøre det mer interessant med et slags generelt 
besøk. Nå er hver del ganske monografisk og det gjør det 

ikke naturlig å bruke andre områder samtidig. - Alt for 
få naturlige stoppesteder og for få ting 

som lokker en videre.”
- Aleksander, Høyskolen Kristiania

“Det bør tilrettelegges for bedre gatemiljø med bord, 
stoler og beplantning. Skulle gjerne hatt mer åpen 

plass hvor man kan ha gatefest og utekino.”

- Cinemateket

sin aktivitet ut. Her nevnes både systemer/ ordninger med kom-
munen og ønsker om fysiske (gjerne lekne, eller gjenkjennbare) 
elementer i tilknytning til fasade eller fortau som muliggjør slik 
aktivitet. Forslagene omfatter både servering, sitteplasser, handle-
muligheter og installasjoner som legger tilrette for kulturaktivi-
teter som minikonserter, utekino eller ulike typer utstillingsvirk-
somheter.

Respondenter med butikker, eller andre type virksomheter på 
gateplan gir jevnt over utrykk for at det er urealistisk for dem å 
benytte frigjort “p-areal” i gata. De ser i større grad behov for en 
ordning som gjør det mulig med mer fleksibel bruk av fortauet, 
uten å måtte planlegge lang tid i forveien, eller skulle betale så mye 
at det ikke blir lønnsomt.  Mange etterlyser en prøveordning for 
gratis bruk av fortau i området, som minimum i helgene, og mener 
at dette vil gi bedre rammer for at lokale aktører selv kan bidra til 
liv på gateplan i Kvadraturen.

SOSIALE OPPHOLDSROM

Fremveksten av cafeer hvor man kan sitte og arbeide samt inno-
vasjonsvirksomheter og co-workingspaces omtales gjerne positivt 
av alle grupper. Mange av intervjuobjektene på gata, eller blandt 
kulturnæring, utdannelsesinstutisjoner  og interesseorganisasjoner 
etterlyser også et bredere tilbud av ikke-kommersielle møtesteder, 
tilbud og aktiviteter. – Spesielt i sammenheng med gaterom og 
plasser. Blant eldre respondenter er kort avstand mellom sitteplas-
ser en viktig prioritet. Blandt yngre grupperinger etterspørres 

// Temaer blant informanter

“Initiativer må komme nedenfra. Ting er veldig styrt fra offentlig hold nå. 
Mer spillerom for virksomhetene her vil kunne gjøre at  ting utvikler seg 

mer spennende og personlig. Eierskap er viktig!”

- Fokusgruppe i drivhuset



26 27Reprogramming the City: Norge_Kvadraturen Reprogramming the City: Norge_Kvadraturen

gjerne flere varierte oppholdsrom med strategisk nærhet til viktige 
funksjoner, fleksible sittemøbler og tilrettelegging for lek, sport og 
fysisk aktivitet i gatene som konkrete behov. 

Enkelte representanter fra næringslivet ønsker seg også økt tilret-
telegging for sport i gaterommene og ser dette som et interessant 
virkemiddel for å trekke “kontorfolket” ut på gata i forbindelse 
med pauser og avkobling. Sittegrupper med bord som gjør det 
mulig å ta matpakken med ut om sommeren nevnes av flere. Disse 
påpeker dog at dårlige solforhold i området gir behov for en meget 
gjennomtenkt plassering av slike fasiliteter.

 
TILBUD TIL BARNEFAMILIER

Flere respondenter fra alle grupperinger gir utrykk for at det er 
viktig at Kvadraturen i større grad tilrettelegges for barne-
familier. Kreative og utfordrende lekeplasser i kobling med gode 
sittemuligheter foreslås regelmessig. Flere ser for seg at Kvad-
raturen kunne bli et pilotprosjekt hvor det settes fokus på barns 
muligheter for bevegelse og trygghet i byen. Her nevnes visuelle 
koblinger til Karl Johan og naturlige ruter på tvers og på kryss, 
som knytter Kvadraturen til viktige mål- og transportpunkter 
andre steder i byen, som essensielle tiltak. Blant næringsliv er 
det mange som mener at attraktivitet for barnefamilier henger 
sammen med generell gjennomstrømming av folk i området, og 
ser muligheter for Kvadraturen som mer aktivt bindeledd mel-
lom sentrumskjernen og pågående utvikling i Bjørvika. Konkrete 
ønsker fra denne gruppen går ut på at man allerede nå påbegynner 

// Temaer blant informanter - Møtesteder, aktiviteter og destinasjoner

“Vi vil gjerne ha parker med apparater for trening og lek. 
Flere multikulturelle restauranter ville gjøre det mer 

attraktivt for våre familier å besøke Kvadraturen”

- Studenter fra Otto Traider private gymnas

“Det bør bli flere sitteplasser i gatene. Man kan jo også sette 
opp griller, bordtennisspill, fotballspill - tilrettelegge for sosiale 

møteplasser for ungdom. Vi trenger også ordentlige toalett-
forhold. Det er dyrt for meg som har veldig lite penger å kjøpe noe på 
en café for å få mulighet til å gå på do. Jeg skulle ønske det ble bedre 
offentlige toaletter både her i Kvadraturen og i resten av  byen. 

Jeg synes også det bør settes opp flere søppelbøtter og askebegre”
- Gruppe fra =Oslo
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BYLIV HELE DØGNET

Et klart flertall av respondentene nevner at de ønsker tiltak som-
sikrer aktivitet på flere tidspunkt av døgnet. Flere restauranter, 
barer og konsertsteder står høyt på ønskelisten hos mange. Flere 
boliger i området gjentas også ofte som en viktig faktor i å op-
pnå et naturlig og mer jevnt byliv i området – overraskende nok, 
i høyere grad blant folk på gata, enn blant lokale aktører. Blant 
respondenter fra næringslivet oppgis det gjerne at flere beboere i 
område vil kunne bidra til å gi en mer forutsigbar trafikk i gatene 
og et mer variert næringsgrunnlag, men at de tviler på at det vil ha 
vesentlig betydning for lønnsomheten av virksomhet på kvelds- og 
nattetid. Enkelte gir uttrykk for at de rent faktisk ser muligheter i 
at det er så få boliger i området, og foreslår at Kvadraturen kunne 
bli et slags utelivsdistrikt hvor man kan spille høy musikk utover 
natta og for eksempel ha utvidet skjenketid uten å plage naboer 
eller andre støysensitive funksjoner.

Blant kunst- og kulturlivet etterlyses det at virksomhetene seg i 
mellom i større grad søker synergier i forhold til å få til et inter-
essant kveldstilbud. For eksempel koordinerer utstillingsstedene i 
Kvadraturen sine åpninger på torsdagskvelder. Det bringer mange 
besøkende til området og kunne i større grad utnyttes av andre 
aktører i området.

“Jeg synes det hadde vært veldig kult 
med en klatrevegg, kanskje på en av 

fasadene”
- Nyinflyttet til Oslo, 20

en romlig utforskning av potensialene som ligger i slik sammen-
heng og at kommunen definerer et utvalg “ruter” som prioriterte 
satsningsområder, hvor aktivitetsnivået får vokse seg tettere over 
tid. 

At det er behov for flere kulturdestinasjoner og samlingssteder 
med klar familieapell for å “fastholde” barnefamilier i området i 
lengere tidsrom, er også en gjennomgående holdning. Mange re-
spondenter med fast tilhold i området nevner at Sentralen og Cin-
emateket har gode tilbud for barn i helgen, men påpeker at dette i 
seg selv er for smalt. I samme gruppe er det flere som ønsker at det 
tidligere samtidskunstmuseet får en ny funksjon som utadrettet 
aktivitetssenter for barn og unge. Respondenter på gata gir i stor 
grad utrykk for at de slett ikke kjenner til at er noen tilbud til barn 
i området nå og ser for seg at for eksempel et barnekunst- eller 
kunnskapsmuseum, eksperimentarium og bredere mulighet for 
å besøke historiske bygg og turer kunne gjøre Kvadraturen mer 
attraktiv for barn og unge.

Med bakgrunn i nærhet til kollektivnettet, ser også en del respon-
denter potensial i at flere fritidstilbud til barn og unge legges til 
møte- og samlingslokaler i området. Dette er sammenfallende med 
ønsker og forslag fra flere frivillige- og ideelle organisasjoner som 
holder til i Kvadraturen. De påpeker at lokaleleien i området gjerne 
er for dyr til at de har mulighet til å legge sine mange og svært 
varierte arrangementer til området på nåværende tidspunkt. Flere i 
sistnevnte gruppe ønsker dermed en samarbeidsløsning med lokale 
virksomheter og f.eks. en app som muliggjør lån av tomme lokaler 
på ettermiddag og kveldstid.

“Frivilligheten har mye å tilby både når det gjelder kulturtilbud og byliv. 
Barn og unge trenger et sted å henge som er alkohol- og betalingsfritt, her 
trengs folk på ettermiddager og kvelder. Med en løsning for gratis lån av 

lokaler ville våre brukere kunne legge sine arrangementer til Kvadraturen”

- Guri fra Frivillighet Norge

// Temaer blant informanter - Møtesteder, aktiviteter og destinasjoner
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VARIERTE FUNKSJONER

Med stor regelmessighet opgir respondenter fra næringslivet at 
de mener det er viktig at kvadraturen videreutvikles gjennom at 
det bygges videre på det bylivet som allerede er. Flere påpeker 
at “gata er stappfull av mennesker på vei til eller fra jobb”. Mange 
forteller også at de selv ikke bruker området etter arbeidstid, da 
det i tillegg til begreset utvalg av barer og spisesteder også er for få 
dagligdagse butikker og funksjoner som for eksempel dagligvare, 
frisør og treningssenter. Enkelte infomanter ønsker at man i større 
grad hadde lokale venne- og rabattordninger. De mener dette ville 
kunne bidra til å sikre at bedriftene i området i høyere grad bruker 
og understøtter hverandre. 

Respondenter med tilhold i øst, eller sør i Kvadraturen gir oftere 
utrykk for at funksjonstettheten er for lav, enn respondenter i 
områder nær sentrumskjernen. Mange butikker ser positivt på 
nye klynger med konseptbutikker i for eksempel Prinsensgate og 
tror dette vil gi mer folk i området. Mindre spesialbutikker og 
kulturrelatert næring utrykker i større grad bekymring for at slik 
utvikling vil kunne bidra til å gi mer «monografiske» funksjoner 
og besøksgrupper i enkelte delområder. Samlet sett er det likevel 
samstemthet om at man ønsker at  Kvadraturen fremdyrkes som et 
unikt handelsområde med spennende småbutikker slik at “byliv” 
fra Karl Johan kan trekkes inn i områdets mindre besøkte deler.

“Jeg er bekymret for hva som skjer med hensyn til kritisk 
masse her når alle de regjeringsrelaterte 

funksjonene forsvinner ut av området. Veldig 
mange mennesker jobber der nå, og det vil raskt merkes 
godt på livet i gata om de blir borte. Det trengs en god 

langsiktig strategi for hva som skal fylle 
tomrommet.”

- Lokal gårdeier

“Jeg ønsker flere relevante, og gjerne 
gratis, kulturtilbud for eldre i området på dagtid. Mangelen på 

dette, er nok grunnen til at så få av oss ferdes i området”
- Mann på gata, 68

“Kvadraturen er egnet for pilotprosjekt. En håndfull 
serveringssteder kunne ha utvidet skjenketid og få holde 

åpent utover natta. Det er få boliger og politi i nærheten. - 
Anvend det mange ser som negativt til noe konstruktivt!”

- David fra Skippergata 22 

// Temaer blant informanter - Møtesteder, aktiviteter og destinasjoner
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Om statistikk:
Informanter på gata har generelt avgitt 
kortere og mindre detaljerte besvarelser 
enn respondenter fra næringsliv, eller 
ideelle organisasjoner. Dette innebærer 
at færre emner gis prioritet per besvarelse 
i denne gruppen, enn det som er tilfellet 
blant de som har “fast tilhold” i området. 
Sistnevnte gruppe er med andre ord mer 
opptatte av helhetlig oppgradering av til-
budet i området, mens folk på gata i større 
grad har enkeltstående ønsker. Gruppen 
med informanter på gata er også mer enn 
dobbelt så stor som gruppen fra næringsliv 
og ideelle organisasjoner i området. 

KULTURTILBUD SERVERING

• Fast anlegg for gatekino 
• Flere konsertscener både inne og ute 
• Kulturarenaer for barn og unge feks. barne-   

kunstmuseum, eller eksperimentarie
• Tilbud til eldre på dagtid
• Offentlige, eller subsidierte lokaler til fritidstil-

bud og non-profitt events.
• App for gratis lån av ledige lokaler for bla frivil-

linge organisasjoner
• Lokalbibliotek for barn, eller med produkter som 

kobler til historien i området. Feks podwalks
• Lyttestasjoner i gata hvor man kan høre om 

historiske bygg, eller hva som egentlig skjer bak 
fasadene i Kvadraturen

• Kunstopplevelser i gaterommet, projeksjoner 
eller sansebaserte installasjoner

• Kunstløype

• Mye uteservering og fortaus cafeer
• Midlertidige spisesteder som gjør bruk av 

gaterommet. Gjerne samlet i soner med visuell 
kobling til sentrale målpunkter.

• Bredere utvalg av lunsjsteder
• Flere gode restauranter
• Større multikulturell bredde i tilbudet
• Spisesteder i kobling med underholdning
• Interessante/overraskende- og overdekkede - 

serveringssteder i bakgårder og smug
• Barer og utelivsarenaer
• Cafeer med unik karakter, ikke kjeder.

42% av respondentene 
fra næringsliv, kultur og 
ideelle organisajoner vek-
tlegger behovet for flere 
kulturtilbud i området. 

50% av respondentene 
fra næringsliv, kultur 
og ideelle organisajoner 
ser behov for et bredere 
serveringstilbud.

18% av respondentene på 
gata oppgir at kultur-
tilbud er viktig for at 
de skal bruke området 
oftere.

30% av respondentene 
på gata oppgir at flere 
serveringssteder er viktig 
for å gjøre det attraktivt 
å besøke Kvadraturen.

MENNESKELIV LEKEMULIGHETER SITTEPLASSER

• Faste markedsdager og festivaler
• Gatefester, utendørs konserter og evnts
• Gode oppholdssoner nær lokale aktivitets gener-

atorer
• Større sammenheng mellom det som skjer inne i 

bygg og ute på gata - mer bruk av fortau.
• Flere og mer varierte butikker
• Flere ikke-kommersielle tilbud
• Uformelle oppholdsrom som tilrettelegger for 

økt sosial interaksjon
• Fleksible / multifunksjonelle minibyrom
• Strategiske samarbeider mellom kultur- og ute-

livsaktører om  å skape faste kvelder, eller soner 
med mye natteliv.

• Flere bottom-up initsiativer og ordninger som 
gir rom til at lokale aktører selv kan sette sitt 
preg på området

• Utradisjonelle og spennende lekeplasser
• Utfordrende multifunksjonelle sitte/klatre ele-

menter 
• Tilrettelegging for sport og fysisk aktivitet i 

gatene
• Boccia bane og bodtennis
• “skøytegate” om vinteren
• Basketbaner og skatesoner /-installasjoner
• Sykkelbaner for barn
• Utendørs squashbokser 
• Trenigsapperater
• Turneringer og sportevnets i gatene
• Klatrevegger og leke elementer som fargerike 

innslag

• Kort avstand mellom sitteplasser for eldre
• Flyttbare møbler /moduler som gir mulighet for 

å skape egendefinerte oppholdsrom.
• Fleksible elementer som kan mer enn bare å være 

en sitteplass. Gjerne med wifi og oppladnings- 
mulighet

• Benker i grønne soner
• Sittegrupper med bord hvor man kan spise mat-

pakka, eller lese kart som turist.
• Sitteplasser som er integrert i fasader eller i di-

rekte tilknytning til det som skjer inne i bygget.

54% av respondentene 
fra næringsliv, kultur og 
ideelle organisasjoner 
ønsker et mer yrende 
menneskeliv i gatene.

20% av respondentene 
fra næringsliv, kultur og 
ideelle organisasjoner 
eønsker større tilretteleg-
ging for barnefamilier.

46% av respondentene 
fra næringsliv, kultur 
og ideelle organisajoner 
ønsker flere sitteplasser i 
hele området.

22% av respondentene på 
gata mener at flere folk 
i Kvadraturen gjennom 
hele døgnet er avgjørende 
for attraktiviteten. 

19% av respondentene på 
gata oppgir at Kvadra-
turen trenger flere tilbud 
for barn og unge.

28% av respondentene 
på gata oppgir at flere 
oppholdssoner med 
sittemulighet vil gjøre 
området mer relevant.

Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter:

TEMATISK OPPSUMMERING AV 
TILBAKEMELDINGER FRA INFORMATENE

// Temaer blant informanter - Møtesteder, aktiviteter og destinasjoner
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Svært mange respondenter blant folk på gata gir 
utrykk for at de opplever Kvadraturen som en litt grå 
og upersonlig bydel med uklar identitet og at det er 
vanskelig å orientere seg i området. 

Flere aktører med fast tilhold i området forteller at de også synes 
det kan være utfordrende å skille gatene fra hverandre og at de 
utover velkjente plasser, ruter og destinasjoner har svært få 
mentale bilder av steder i området. 

Mange respondenter foreslår at det gjøres tiltak for å skape flere 
tydeligere visuelle sammenhenger og funksjonelle ankerpunkt i 
Kvadraturen. Selv om de fleste er opptatt av Kvadraturen må ut-
vikles som en helhet, og ser behov for at det gjøres både struktur-
elle, organisatoriske og formale/fysiske grep for at området i større 
grad skal oppfattes slik, ønsker mange samtidig at det skapes en 
større differensiering av ulike delområder og gateløp. 

Tilbakemeldinger fra alle grupperinger går ofte på at de ønsker 
mer bruk av farger, skilting, belysning og gatekunst, eller marker-
ing av vesentlige innfallsporter. Blandt mer komplekse og romlige 
forslag til hvordan man skal gå frem for både å skape helhet, og 
et mer lesbart hierarki, i Kvadraturen er foresksempel strategisk 
etablering av soner og fortettinger med gjenkjennbare funksjoner, 
eller visuelt utrykk. Flere oppgir at de ønsker at hvert delområde 
i Kvadraturen i større grad har en tydelig “kjerne” sentrert rundt 
viktige destinasjoner og attraktive oppholdsrom.

Blandt respondenter på gata foreslår enkelte også at man gjør 
større bruk av digitale navigasjonsystemer og kobler disse til 

Identitet, orientering og atmosfære

bevegelse og opplevelse i gaterommene: “Kanskje en egen app med 
forskjellige temakart man kan laste ned, eller sender varsler om ting 
som pågår, eller skjer i Kvadraturen. Det kunne være alt fra byg-
ge- og grave arbeider til opplevelser og events.” En enkelt respond-
ent påpeker at Kvadraturen pr i dag ikke engang er lagt inn som 
“område” i Google maps og mener dette kanskje kunne være et 
fornuftig sted å begynne.

LOKAL IDENTITET

I etablering av en sterkere og helhetlig lokal stedsidentitet er det 
stor samstemthet blant respondenter fra alle grupper om at et 
visuelt løft av området vil kunne gi en bedre atmosfære og gjøre 
det mer relevant å besøke Kvadraturen. Yngre respondenter ønsker 
gjerne at det er eksperimentaspektet, som delvis er introdusert 
gjennom bilfritt byliv, som får prege områdets identitet fremover. 
Eldre respondenter og representanter fra butikker med langvarig 
tilhold i området vektlegger i større grad en mer generell og tradis-
jonell forskjønnelse av området. Gjerne med referanser til områ-
dets rike historie og via større fremhevelse av verneverdige bygg og 
plasser.

Flertallet av respondenter med fast tilhold i området oppgir at selv 
om verneverdige bygg og strøk gir visse utfordringer med hen-
syn til transformasjon, så er historien en svært viktig, og til dels 
ubenyttet, faktor i Kvadraturens identitet. Mange ønsker at det 
gjøres tiltak for å synliggjøre og formidle dette bedre. Ikke bare 
gjennom forskjellige type digitale, eller trykte informasjons-

// Temaer blant informanter

“Det er viktig å få folk til å sette ned farten når de beveger seg gjennom 
Kvadraturen. Kunstnerisk skilting kan bidra til opplevelsen av at det er et 

yrende og spennende liv bak fasadene.”

- Lokale gallerister

“Kvadraturen er et veldig sammensatt 
område som brukes av veldig forskjellige 

folk, til helt forskjellige formål. Det er 
soner og steder man bruker, men ikke 
sammenhenger. Man går etter det 

man kjenner.”
- Chris fra Mesh

“Fasadene kan males i hyggelige farger, f.eks kunne 

perminalen males i himmelblå. Eller veggmaleri, slik 

som påfuglen, et fargerikt blikkfang 

vil også være instagram-vennlig og kunne bidra til å 

løfte ideen folk har om området.”
- Respesjonist på sentralen
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produkter, men også gjennom å styrke “historien” som formidler 
og opplevelsesaspekt i gaterommene. Enkelte foreslår særegen 
skilting (ikke tradisjonelle blåskilter), fysiske informasjonstavler 
og tilrettelagte “ruter” med digitale lyttepunkter underveis. Et 
ønske om at historien gjøres mer tilgjengelig i gaterommet er også 
velrepresentert blant informanter på gata. De mener dette vil gjøre 
bydelen mer attraktiv for turister og barnefamilier.

DYRKE EKSISTERENDE KVALITETER

Samlet sett gir svært mange informanter utrykk for at det er viktig 
at Kvadraturens identitet styrkes gjennom at man bygger videre på 
“det som allerede er her”. Kunsten trekkes ofte frem som en vik-
tig hjørnesten i området. Det påpekes regelmessig at ingen andre 
steder i Oslo har større tetthet av gallerier og utstillingssteder og 
at dette må brukes mer aktivt i videreutvikling av gaterommenes 
særpreg. Mange etterlyser en bredere formidling av områdets 
eksisterende kunsttilbud og forestiller seg at en mer allmenn 
kjennskap kunne bidra til å trekke både flere lokale og flere inter-
nasjonale besøkende til Kvadraturen. 

Blant gårdeiere og aktører med virksomhet på gateplan er det 
flere som oppgir at de ser muligheter i fremdyrking av et slags 
“art-district” i Kvadraturen, hvor kunstopplevelser i større grad 
får prege vinduer og gatemiljø. Også blant respondentene på gata 
er det mange konkrete ønsker om at kunst i gaterommet brukes 
som virkemiddel for å tilføre Kvadraturen nye opplevelser. Vekten 
er gjerne på sansebaserte og interaktive verker fremfor statuer og 
fysiske installasjoner.

Blant representanter for kultur og kunstinstitusjoner påpekes 
gjerne at det store potensialet som ligger i realisering av Kunst i 
Kvadraturen (et samarbeid mellom gallerier og utstillingssteder 
i området) sitt forslag om en “kunstløype”.  Dette er som utgang-
spunkt et prosjekt med målsetting om å binde mangfoldet av små 
og store kunstarenaer, samt historiske bygg og miljøer visuelt og 
fysisk sammen, helt fra Ekeberg til Tjuvholmen. Flere respondent-
er med detaljert kjennskap til prosjektet foreslår at løypa kunne 
påbegynnes som et pilotprosjekt i Kvadraturen. De mener Kun-
stløpa både kan brukes til å synliggjøre eksisterende kvaliteter, og 
til å skape flere spennende oppholdssoner og nye sammenenger i 
området. 

Respondentene påpeker også den strategiske betydningen en slik 
løype kunne ha i forhold til å skape tydeligere forbindelser til mer 
frekventerte områder på Aker Brygge og i Bjørvika allerede nå. På 
sikt vil nytt Munch- og Nasjonalmuseum være viktige dynamoer i 
byen og ha vesentlig påvirkning på  gjennomstrømmingen av folk i 
Kvadraturen.

MANGEFASETTERT BYDEL

Blant respondenter med fast tilhold i Kvadraturen oppgis gjerne 
det store mangfoldet av aktører i området som en unik kvalitet. 
Yrende kontorliv med ekstremt stor tetthet av små og mellomstore 
bedrifter, gammelt og nytt, spennende innovasjonsvirksomheter, 
kunst og kultur bidrar til storbyfølelse. Veldig mange oppgir at 
det “originale” er et essensielt element i Kvadraturens identitet 

“Historien en viktig del av områdets identitet 
og bør komme bedre frem. Jeg skulle ønske at 
områdets interessante arkitektur- 

og byhistorie var lettere tilgjengelig i 
byrommet” 

- Kvinne på gata, 40-50

“Historien må frem i lyset! Det er 
mange flotte og viktige bygg her, men få vet 
hva og hvor. Dersom de ikke kan bli boliger, 

må de i alle fall brukes aktivt for å skape 
identitet og verdi til området!”

- Eiendomsutvikler, 53

// Temaer blant informanter - Identitet, orientering og atmosfære

“Kunstnere burde være med i byutviklingsprosjekter mye tidligere 
i prosessen, slik at kunsten blir en del av prosjektene og ikke bare 

kommer inn til slutt for å dekorere en bestemt del. 
Kvadraturen kunne bli en arena for uttesting av tidlig samarbeid 
mellom fagfeltene og kanskje for eksperimenter i spenningsfeltet 

mellom kunst og teknologi”
- Kulturbyrået Mésen
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som ikke må “gentrifiseres vekk” dersom området oppgraderes og 
blir et mer populært tilholdssted. En rekke lokale aktører ønsker 
konkret at kommunen etablerer et slags samarbeidsforum med 
gårdeiere for å sikre at mindre og ikke-kommersielle aktører ikke 
presses ut av området ved økt konkurranse. Flere av de frivillige 
organisasjonene og kunstinstitusjonene i området er bekymret for 
at stigende leiepriser skal føre til at de selv må flytte, eller at andre 
funksjoner som er viktige for Kvadraturens identitet skal forsvinne.

Områdets mange små og spesialiserte butikker er også noe som 
oppfattes som en særlig kvalitet av mange respondenter fra alle 
grupper. Blant folk flest er butikker med lang tradisjon i gatebildet 
spesielt viktige, da disse oppfattes som navigasjonsmessige anker-
punkter, eller er steder det knytter seg historier, eller stedsopplev-
else til. 

Blant aktører med fast tilhold i området påpekes det jevnlig at de 
ser behov for at kommunen bidrar til å hjelpe frem ordninger som 
gjør det mulig for nisjebutikkene å bli værende i området til tross 
for redusert parkeringsmulighet, kontinuerlig gravearbeider som 
gir redusert omsetning og økt konkurranse fra dyre konseptbutik-
ker, kjeder ol. 

Kun et fåtall av respondentene i næringsgruppen er gårdeiere. De 
oppgir i hovedsak også å være interesserte i at nisjebutikker blir 
værende i området. “Man må tenke langsiktig. Vi tjener mer penger 
på butikker som blir her i lang tid. Mange av gårdeierne tenker nok 
slik og er nettopp derfor interessert i å legge til rette for småbutikker 
i Kvadraturen” sier en utvikler med flere eiendommer i området. 

“Vi kan ikke bare ha klesbutikker, Rema1000 og Kiwi. 
Kvadraturen er egentlig eksklusivt, det kan vi godt 
fortsette å bygge ut. Økologisk mat, kultur-

steder, kulturell aktivitet etc. Vi er jo en del av 
miljøet her og er veldig interessert i hva som skjer i 

nabolaget generelt.”
- Lokal butikkseier

“Man bør etablere et område med annerledes bruk 
og miljø, nisjebutikker og små barer. Tenke 

Kvadraturen som et eksperimentarie i et større 
perspektiv enn bare bilfrihet.”

- Mann på gata, 48

“Det må finnes løsninger for at de små kan bli værende i området etter all 
oppussingen og at nye små virksomheter kan få mulighet til å starte opp. 

For eksempel regulere gårdeieres adgang til å øke prisene etter bygge-
perioder. Mange opplever jo at omsetningen har gått ned i byggeperioder.”

- Ansatt ved 4-sound

// Temaer blant informanter - Identitet, orientering og atmosfære
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næringsliv og ideelle organisasjoner at de mener det er fullt 
gjennomførbart å finne løsninger som også gjør det mulig for 
rusavhengige å føle seg velkomne i området. Enkelte nevner at 
Værestedet er viktig og ønsker at programmer som Kirkens bymis-
jons Lønn som fortjent benyttes mer aktivt til lokal opprydding. 
For eksempel etter kulturarrangementer o.l.

TRYGGHET

Et mindretall respondenter fra alle grupper oppgir at de føler seg 
utrygge i noen deler av Kvadraturen på kveldstid. Prostitusjon og 
annen uønsket aktiviteter gjør at man unngår å bevege seg, eller 
vente alene i området når det er mørkt. Svært mange ser behov 
for bedre belysning i gatene og på fasader for å motvirke dette. 
Frekvensen av slike tilbakemeldinger er høyere blant respondenter 
med tilhold i områder ved Oslo S, Skippergata og områder mot 
havna, enn i de øvrige områdene. 

I tråd med tidligere undersøkelser og analyser, oppga mange av re-
spondentene på gata at flere boliger og større gjennomstrømming 
av mennesker er det viktigste for at Kvadraturen skal oppleves 
tryggere på kvelds- og nattes tid. Blant representanter fra ser-
vice- og serveringsrelatert virksomhet er det mange som påpeker 
at situasjonen har endret seg til det bedre de seneste årene. Flere 
oppgir at de ikke lenger opplever at området er veldig belastet 
sammenlignet med andre områder i sentrum og at de ser behov 
for at det gjøres en målrettet innsats for å forbedre Kvadraturens 
“dårlige rykte”. 

Vedkomne påpeker videre at Oslo kanskje ikke har det økonom-
iske grunnlaget til “storhandelen” spres mye vekk fra Karl Johan 
og at det derfor gir god mening å utvikle nettopp nisjehandel som 
identitetskapende faktor i området. 

Flere respondenter ønsker en bedre tverrgående dialog og ser 
behov for at Kommunen kan spille en tydeligere rolle i forhold til å 
hjelpe frem strategiske nettverk hvor forskjellige grupper i området 
tenker fremover sammen.

SOSIAL INKLUDERING

En større andel respondenter på gata oppgir at de ser sosialt 
mangfold og en slags “upolerthet” som en viktig del av Kvadra-
turens karakter og atmosfære. De ønsker at dette er noe man tar 
vare på i en videreutvikling av gatemiljøet. Enkelte ønsker også at 
Kommunen setter klare rammer i prosessen hvor nye funksjoner 
og oppholdssteder tilføres, slik at gaterommet ikke “privatiseres”, 
eller noen brukergrupper stenges ute. 

Næringslivsrepresentanter i områder øst- og sør i Kvadraturen 
oppgir i noe grad at de opplever området som sosialt belastet og 
at de har en del utfordringer i forhold til “rusmiljøet”. Kriminal-
itet nevnes i liten grad, mens flere forteller om problemer med 
sprøytespisser og ønsker at det settes opp trygge beholdere for 
dette i området. 

Samlet sett for hele Kvadraturen oppgir flest respondenter fra 

“Det var mye shady business her før. Området har fortsatt dårlig rykte. 
Det må man jobbe med uten å fjerne bymisjonen eller liknende.”

- Sentralen

“Det viktigste er belysning. Både i parken og på fasadene. I lange perioder 
blir det tidlig mørkt. Før var det jo også en del prostitusjon, men det har 

blitt bedre. Politiet har blitt flinkere til å patruljere her.”

- Gamle Logen

// Temaer blant informanter - Identitet, orientering og atmosfære
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UTFORDRENDE LOKALKLIMA

En større andel respondenter med fast tilhold i Kvadraturen oppgir 
at de ser dårlige solforhold som en av de største utfordringene for 
en god oppholdskvalitet i området: “Gatene er veldig mørke det 
meste av året – også på dagtid”. Flere gir utrykk for at de ønsker 
mer utstrakt bruk av belysning i gatene, gjerne fra tidlig ettermid-
dag på høst- og vinterstid. Andre legger stor vekt på at fremtidige 
plasser og sitte-, eller aktivitetsområder må plasseres strategisk i 
forhold til å utnytte lysinnslipp og soltimer best mulig. “Kanskje 
bør gateinventaret være flyttbart slik at man kan tilpasse seg solfor-
holdene”, sier en student fra Høyskolen Kristiania. 

Blant respondenter på gata var mange skeptiske til om økt byliv i 
området vil kunne lykkes i perioder hvor det er grått og kaldt. Øn-
sker om vegetasjonsbasert vindskjerming, overdekkede sitteplas-
ser, annerledese varmeelementer og fleksible takoverdekkinger i 
gatene ble nevnt regelmessig. Enkelte ga også utrykk for at man i 
større grad burde eksperimentere med vintertilbud i området som 
sparkløype, skøytebane ol.,  men så det samtidig som lite sannsyn-
lig at man kan få til et reelt byliv i Kvadraturens gater om vinteren.

GRØNT

Et klart flertall blant alle respondenter ønsket seg  “mer grønt” i 
gatebildet. Svært mange oppga at dette ville øke områdets attrak-
tivitet og gi en viktig visuell kontrast til områdets grå preg. Flere 
hadde konkrete  forslag til hvordan grønt kan brukes til å skape 
bedret oppholds kvaliteten til eksisterende gaterom og fremtidige 
oppholds- og møteplasser. Ønskene spenner fra blomsterdeko-
rasjoner og flere trær i gata til parker, grønne lommer, sitte- eller 
aktivitetssoner, vegetasjon på fasader, vill by-natur, hele grønne 
gateløp og tilrettelegging for urban dyrking. Bedre visuell og op-
plevelsesmessig kobling til grønne områder ved festningen ble også 
fremhevet som viktig av mange informanter.

Enkelte representanter fra lokale service- og serveringsvirk-
somheter ser for seg at det kunne være relevant for dem å dyrke 
grønnsaker til egen bruk lokalt. I denne sammenhengen vurderes 
gjerne takflater i området som mer aktuelle, enn installasjoner/
dyrkningskasser på frigjort P-arealet. Blant respondenter på gata 
er dyrkningskasser mer populært. Mange ønsker at man i større 
grad innfører spiselige planter i bybildet, eller gjør andre tiltak 
som fremmer biodiversitet. Noen respondenter påpeker også at 
flere grønne elementer vil kunne bidra til å skjerme mot vind og gi 
bedre luftsirkulasjonen i gatene.  

“Jeg ønsker at Kvadraturen skal bli en grøn oase 
med blomster busker og trær.”

- Anette fra Torp eiendom

“Små grønne byrom, eller hele grønne gater ville være fint det, men 
lokalklimaet her er helt håpløst. Mye skygge og surt hele året. 

Oppholdsplasser må lages slik at de skjermer mot vind og plasseres der 
hvor det er mest sol.” 

- Lokal gårdeier

// Temaer blant informanter - Identitet, orientering og atmosfære
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TEMATISK OPPSUMMERING AV 
TILBAKEMELDINGER FRA INFORMATENE

Om statistikk:
En større andel av informantene på gata 
oppga også å ha fast tilhold i området, 
gjennom enten å bo, jobbe, eller studere 
der. Det må antas at disses prioriteringer 
skiller seg noe fra tilbakemeldingene 
gitt blandt øvrige respondenter på gata; 
rene“besøkende i området”. Det er ikke 
mulig å slutte noe entydig om dette ut i 
fra datagrunnlaget, men en tendens er at 
førstnevnte respondenter gir mer komplek-
se tilbakemeldinger og er opptatt av flere 
tema enn respondenter i sistnevnte gruppe.

STEDSKARAKTER OG IDENTITET GRØNT LYS / SOL TRYGGHET

40% av alle respondeter 
har hovedfokus på tiltak 
som bedrer Kvadraturens 
atmosfære og fremmer 
identitet og stedskarakter.  

25% av respondentene 
med dette hovedfokuset 
og oppgitt alder er 16-30 
år. 40% er 30-50 og 35% 
50-70+.

60% av respondentene 
fra næringsliv, kultur og 
ideelle organisasjoner 
ser behov for et grønnere 
preg i gatene.

32% av respondentene 
fra næringsliv, kultur og 
ideelle organisasjoner 
ønsker at det gjøres tiltak 
for å optimere sol- og 
lysforhold. 

19% av respondentene 
fra næringsliv, kultur 
og ideelle organisajoner 
ønsker tiltak for økt 
trygghet i området.

50% av respondentene 
på gata mener at bedre 
blågrønn infrasturktur vil 
gjøre Kvadraturen mer 
attraktivt.

15% av respondentene på 
gata opplever at Kvad-
raturen har for dårlige 
solforhold til at utendørs 
opphold er attraktivt.

16% av respondentene på 
gata oppgir at utrygghet 
gjør det mindre attraktivt 
å besøke Kvadraturen om 
kvelden.

• Flere trær i gatene
• Grønne fasader 
• Miniparker og grønne oppholdsoner
• Blomsterdekorasjoner
• Spiselige vekster
• Tilrettelegging for urban dyrking
• Mer fokus på bynatur og biodiversitet
• Lommeparker og bedret sammenheng med 

grønne arelaer ved festningen
• Et eller flere helt grønne gateløp
• Grønne tak

• Fokusering av oppholdsoner der det er mest  
sol/lys

• Prioritering av bilfrihet i de gateløpene som har 
best lokalklima

• Klare rammer for optimering av lysforjold i gata 
ved nybygg.

• Sollamper, eller reflekterende fasader/speil 

• Bedre belysning i gater og på fasader
• Tilrettelegging av egne ruter som føles tryggere 

på kveldstid og tiltak for å øke folkelivet i disse
• Avfaldsbeholdere til sprøytespisser
• Flere vektere i området

• Fokus på videreutvikling av eksisterende 
identiteter og kvaliteter / styrke og ta vare på det 
som er unikt i dag

• Sammenhengende, men “annerledes” skilting
• Mer bruk av farger på fasader og byinventar
• Visuell difrensiering av ulike gateløp
• Kunst i gaterommet
• Tydeligere historiske spor og bedret fysik for-

midling av værneverdige bygg og miljøer
• Fremdyrke “eksperimentet” som områdets nye, 

karaktergivende lag

Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter:

// Temaer blant informanter - Identitet, orientering og atmosfære
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Trafikk, logistikk og opparbeidelse

En stor andel respondenter i alle grupper er svært 
opptatte av trafikk, logistikk og parkering og er 
spente på hvordan bilfritt byliv og fjerning av 
P-plasser vil påvirke området på lang sikt. Blant folk 
på gata er flertallet positive til tiltaket. 

Mange opplever det dog som litt uklart hva bilfriheten omfatter 
pr i dag og oppgir at det er langt flere tunge transportkjøretøy, 
rygging og uhensiktsmessige stopp i området, enn det de har lagt 
merke til før. Enkelte respondenter oppfatter dette som et større 
problem enn at parkerte biler opptar gateareal som kunne vært 
brukt til opphold og byliv. Flere oppgir at de synes det er vanske-
ligere å orientere seg i området, både til fots og med bil, og ønsker 
en klarere differensiering av hvem som har prioritet hvor. For 
eksempel en veldig tydelig kjørerute gjennom området og/eller en-
dring av gatesnittet som gir en mer bilfri karakter til øvrige gater. 
For eksempel visuelt gjenkjennbare “shared space” soner med 
prioritet for myke trafikanter og leken farge- og materialbruk. Til 
sammenligning oppgir svært få på gata at de ønsker bredere fortau, 
eller ser dette som relevant virkemiddel i å skape økt byliv i gatene.

Mange av respondenter på gata gir også klart uttrykk for at bilfri-
heten må “tas mye lengre”, dersom det reelt sett skal ha betydning 
for den oppholdsmessige kvaliteten av Kvadraturens gatemiljø. 

UTFORDRENDE LOGISTIKK

Mens kun et mindretall av respondentene på gata er skeptiske og 
gir utrykk for bekymring i forhold til om redusert parkering vil 

gjøre det mindre relevant å ferdes i området enn før, er bildet mer 
sammensatt blant aktører med fast tilhold i området. Til tross for 
en del oppstartvansker med varelevering, og ønsker om at plasser-
ing av soner for dette i høyere grad besluttes på bakgrunn av dialog 
mellom kommunen og virksomhetene, er de fleste serveringsteder 
positive til tiltaket. Også småbutikkene ser for seg at bilfrihet-
en vil være bra for dem på sikt, mens butikker med store varer i 
større grad opplever sitt forretningsgrunnlag som redusert. Flere i 
sistnevnte gruppe etterlyser innovative løsninger for hvordan deres 
kunder skal få sine varer med seg fra området dersom de ikke kan 
parkere nær butikken. Svært få har dog konkrete ønsker og forslag. 
En enkelt virksomhet nevner at de mener kommunen bør sørge 
for en “hentesentral” med mulighet for tidsbegrenset “leielager” i 
tilknytning til området, og / eller hjelpe frem gunstige avtaler med 
lokale parkeringshus. Selv om flere ser at man gjennom samord-
ning av virksomheter kanskje kunne få til en egen løsning med 
miljøvennlig og mer fleksibel “lokal transport” i kobling til et slikt 
hentepunkt, tror de fleste at dette vil bli for dyrt for dem. “Omlast-
ing er ofte svært kostnadskrevende – i det lange løp blir det billigere 
å flytte”, sier for eksempel en lokal butikkseier.

Blant hoteller og annen servicenæring er også varelevering den 
største utfordringen. Særlig vises det til levering og henting av 
vasketøy og drikkevarer og at man risikerer at sjåførene bare kjører 
videre, dersom de ikke kan komme raskt og effektivt til. Flere me-
ner at Bymiljøetatens forslag om egne soner for varelevering ikke 
fungerer i praksis, da det ikke er realistisk å hente tunge varer med 
manuell kraft. Spesielt ikke på vinterstid. Flere oppgir at de i større 
grad ønsker fri leveringsmulighet innenfor en fast og begrenset 
tidsramme. 

// Temaer blant informanter

“Det ville vært en stor fordel for oss om Christiania Torg 
stenges for biler og busser. Det ville gjort at mennesker 

kan bevege seg lettere i området. I tillegg er det mye støy 
fra trafikken. Det er spesielt utfordrende i bakgården som 

bare skilles fra bilveien med en port. Det ville absolutt vært 
ideelt å fjerne bilene fra gatene omliggende restauranten.”

- Jegor fra Gamle Rådhus

“Bilfrihet kan bidra til en morsommere by, men er utfordrende for oss. Vi 
selger møbler, og har verksted og dermed stort behov for varetransport. Vi 
prøver å tilpasse oss ved å ha varetransport på færre dager og fokuserer på 
å planlegge etter våre behov. Vi har jo holdt til i de samme lokalene siden 

sent på 1930-tallet og har lyst til å holde til her en stund til.”

- Ingebrigt fra Kirkevold kontorutstyr
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BEDRE DIALOG MED LOKALE AKTØRER

Blant øvrig næringsliv, som for eksempel kontorvirksomheter 
og gårdeiere, er det også flere som ønsker seg en løsning med fri 
leveringsmulighet og driftsparkering innenfor en fast og begrenset 
tidsramme. Mange oppgir at de har problemer med å få håndverk-
ere til området på grunn av vanskelige parkeringsforhold. 

Blant de få representantene fra driftsselskaper i området som har 
uttalt seg uttrykkes stor frustrasjon med at uklare rammer for 
trafikk, og ekstrem parkeringsbelegning i de få sonene det fortsatt 
er lov, gir vanskelige forhold for renovasjon. Sistnevnte ønsker 
at kommunen hadde tilrettelagt for bedre dialog med områdets 
aktører i prosessen med bilfritt byliv slik at vesentlige utfordringer 
og behov kunne avdekkes i felleskap. Generelt sett er det mange 
respondenter med varig tilhold i området som oppgir at de op-
plever at prosjektet er iverksatt for raskt og med for liten grad av 
medvirkning. “Flere i området ville nok vært mer samarbeidsvillige 
dersom vi hadde fått litt mer tid på oss og følt at vi var blitt hørt i 
saken. Det er utrolig hva man kan få til når man løfter sammen”, 
uttaler en av Kvadraturens gårdeiere.

GRAVEARBEIDER OG STØYPROBLEMER

Flere respondenter med fast tilhold i Kvadraturen oppgir at de 
er frustrert over de mange grave- og byggearbeidene i området. 
Mange opplever at tiltakene virker dårlig koordinert og at de ønsk-
er kommunen skal gjør en større innsats for å skape forutsigbarhet. 

“Alt skal graves og bygges i årevis, og det går ikke an å få noen 
skikkelig beskjed om når ting skal være ferdig. Det blir utsatt hele 
tiden, og nye ting blir påbegynt” sier en lokal butikkeier. “Det er 
fjerde gang de graver samme sted og like stygt ser det ut hver gang” 
supplerer en gårdeier fra samme delområde. Samlet sett er det 
stor enighet blant lokale aktører om at de er lei av gravearbeider 
som gir dårlig fremkommelighet, skaper ubehagelig støy, er stygt 
underveis og gir dårlig omsetning for butikker og virksomheter på 
gateplan. 

Flere ønsker at det tas større hensyn til inngangspartier og virk-
somhetslogistikk under byggeperioder, samt legges klarere begren-
sninger på tidsrommene hvor man kan tillate støy. “Her bor det jo 
ingen, så hvorfor kan man ikke grave om natten?” spør en lokal cafe 
ansatt. Andre ønsker at det gjøres kunstneriske tiltak for å 
“forskjønne” riggområdene. 

// Temaer blant informanter - Trafikk, logistikk og opparbeidelse

“Det er ganske utfordrende med alt byggearbeidet i 
området. Det er bråkete og det gjør det vanskeligere for 

kunder å komme seg til butikken vår.”
- Tempur

“Som arrangør av større kulturarrangementer er det 
essensielt at biler med utstyr og foreksempel NRK har 

tilgang til å parkere mens arrangementet pågår. Man burde 
finne en enkel lokal løsning hvor arrangører kan søke og få 

tillatelse uten for mye sentralstyring og byråkrati.”

- Aria fra Akks
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“I drømmeutgaven er det plass til 
butikker OG parkerings-

muligheter til eiendomsdrift. Nå 
for tiden må vaktmesteren gå med 

«sementsekk på huet». Det er 
vanskelig å komme til å parkere, 

lesse av, eller få gjort noe i det hele 
tatt. Dette er min hjertesak for tiden. 

Det kunne for eksempel vært sånn 
som i gågatene, at man kan kjøre og 
parkere eiendommene i en periode 

av dagen. Det hadde holdt det.”
- Anette fra Torp eiendom

“Det er et mareritt å hente søppel, vi vet aldri hvor vi 
skal gjøre av oss. Folk kjører jo på fortauet i mangel 

på steder å parkere, og det er til fare for mennesker og 
skaper kaos. Hele opplegget virker lite gjennomtenkt.” 

- Lokal vaktmester

FREMKOMMELIGHET

Svært mange respondenter med fast tilhold i området påpeker 
at gravearbeidene gjør det vanskelig for eldre og handicappede å 
bevege seg i Kvadraturen. De ønsker at fysisk tilrettelegging med 
for eksempel fargerike ramper, midlertidige hvilebenker og særlige 
ruter vektlegges i høyere grad. Enkelte foreslår også løsninger med 
nedlastbare kart som til enhver tid viser hvor det er gravearbei-
der, eller hvor det vil være enklest å komme frem dersom man er 
dårlig til bens, eller i rullestol. Alt i alt er det påfallende mange 
tilbakemeldinger om at den universelle utformingen i området, 
eller mangelen på samme, er katastrofalt dårlig. Flere respondenter 
oppgir også at de på tross av bilfrihet ser behov for mer handi-
cap parkering og at de ønsker strategisk plasserte taxipunkter for 
besøkende med bagage, nær vesentlige kulturarenaer og /eller til 
bruk på nattestid.

HØY KVALITET PÅ GATEROMMENE

Mange respondenter i alle grupper oppgir at de synes gaterom-
mene i Kvadraturen har dårlig standard og for mye snublekanter. 
Flere håper at en merkbar oppgradering vil følge i kjølvannet 

av Bilfritt byliv og ser for seg at gatene i Kvadraturen får en helt 
annerledes karakter enn det som er tilfellet i dag. Enkelte ønsker at 
man utprøver fantasifulle og annerledes belegninger, gjerne med 
sterke farger, eller performative/hig-tech aspekter. Blant lokalt 
næringsliv oppgis i større grad at man ønsker belegningstyper med 
mer klassiske utrykk. Alt i alt er det relativt stor samstemthet om 
at bilfriheten bør markeres med at området får mindre asfalt.
Et klart mindretall av resondentene med butikker i Kvadraturen 
oppgir at de ønsker bredere fortau i området. Blandt øvrige re-
spondenter med fokus på fysiske rammer og opparbeidelse nevnes 
lang oftere at det egentlig burde være begrenset behov for fortau i 
et “bilfritt” gaterom. De ønsker i høyere heller en utforming som 
understreker at myke trafikkanter har prioritet og gir bedre visuell 
og romlig sammenheng fra veggliv til veggliv. 

KLARERE PRIORITERING AV SYKKEL

Et større antall respondenter oppgir at de mener at dersom bilfritt 
byliv skal tas seriøst må sykkelens rolle markeres meget tydeligere 
i Kvadraturens gateløp. Gjerne med en særegen visuell identitet. 
Flere ønsker at det legges til rette for tydelige ruter i alle retninger 
og mer sykkelparkering ved sentrale destinasjoner og aktivitets-
arenaer. Blant disse ønsker også mange at det settes opp pump-
estasjoner med utstyr for sykkelreperasjon. Trygg sykkelparkering, 
for eksempel låsbare bokser med personlige pinkoder man kan 
abonnere på, oppgis også som behov av enkelte informanter.

// Temaer blant informanter - Trafikk, logistikk og opparbeidelse

“Kvadraturen er et av Oslos fineste områder med en rik kultur- og 
arkitekturhistorie. Bilfrie soner åpner opp for nye rom og aktiviteter, og 

bidrar forhåpentlig også til at den flotte arkitekturen fremheves.”

- Kurator ved Nasjonalmuseet - Arkitektur
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TEMATISK OPPSUMMERING AV 
TILBAKEMELDINGER FRA INFORMANTENE

FUNKSJON OG LOGISTIKK TRAFIKK OG PARKERING STANDARD / VEDLIKEHOLD STØY /GRAVEARBEIDER

 34% av respondentene 
har hovedfokus på ut-
fordringer og behov kny-
ttet til fysiske rammer, 
transport og logistikk. 

28% av respondentene 
med dette hovedfokuset 
og oppgitt alder er 16-30 
år. 40% er 30-50 og 32% 
50-70+.

45% av respondentene 
fra næringsliv, kultur og 
ideelle organisasjoner er 
svært opptatt av trafikk 
og parkering.

38% av respondentene 
fra næringsliv, kultur og 
ideelle organisasjoner 
ønsker høyre kvalitet på 
Kvadraturens gaterom.

18% av respondentene 
fra næringsliv, kultur og 
ideelle organisasjoner 
oppgir at gravearbeider i 
området er utfordrende

35% av respondentene på 
gata ser håndteringa av 
trafikk og parkering som 
sentral faktor i å få til 
mer menneskeliv. 

10% av respondentene 
på gata påpeker at 
standarden på gaterom-
mene i Kvadraturen en 
for dårlig.

9% av respondentene 
på gata peker på at 
gravearbeider og støy gjør 
det mindre attraktivt å 
besøke Kvadraturen.

• Taxipunkter strategisk plassert mellom hoteller 
og ved viktige destinasjoner

• Flere handicap plasser i Kvadraturens kjerneom-
råde

• Enkel mulighet for å søke om tillatelse til kortid-
sparkering ved kulturarrangementer

• Utvidet mulighet for driftsparkering og 
varelevering i et avgrenset tidsrom på dagen

• Mer parkeringsmulighet på vinterstid, enn på 
sommeren

• digitale varsler om at man kjører inn i et park-
eringsløst område og informasjon om relevante 
p-hus i nærheten

• Tilrettelegging for universell tilgjengelighet
• Færre snublekanter 
• Generelt høyere standard på gater og belegninger
• flottere belegninger / mindre asfalt
• Tilrettelegging for shared space uten fortau /

gaterom med visuell og romlig sammenheng fra 
veggliv til veggliv 

• Kunstnerisk utsmykking på riggområder
• Bedre koordinering av gravearbeider
• Strammere rammer for støynivåer og relaterte 

tidsrammer
• Bedre “opprydning” underveis
• Nedlastbare kart, eller apper som viser hvor det 

graves - og i hvor langt tidsrom
• Bedre informasjonsflyt mellom kommunen og 

lokale næringslivsaktører

• Bedre og tydligere dialog mellom kommunen 
og lokale aktører / større grad av medvirkning i 
endringsprosesser

• Vektlegging av høy standard i fremtidig opparei-
delse av Kvadraturens by- og gaterom og  særlig 
kvalitet på gate- og byromsinventar

Om statistikk:
Satistikken differensierer ikke mellom 
positive eller negativt ladde besvarelser, 
men viser primært andelen av respon-
denter som har særlig fokus på et tema. 
Et generelt mønster i forhold til trafikk 
og parkering er dog at respondenter fra 
næringslivet i større grad er opptatt av 
emnet og /eller ser fjerning av parkering-
splasser som utfordrende, enn respondent-
er på gata. Serveringssteder og kulturak-
tører er ofte mer positive enn butikker og 
service. I sistnevnte gruppe er tendensen 
gjerne at eventuell skepsis henger propos-
jonalt sammen med “størrelsen” på varene 
aktøren selger, eller omfang og frekvens 
av varelevering. Av besvarelser fra alle 
grupper fremgår det også at ca. dobbelt 
så mange menn som kvinner har fokus på 
emnet og/eller ser dagens trafikale forhold 
som utfordrende.

Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter: Utvalg av konkrete ønsker fra respondenter:

// Temaer blant informanter - Trafikk, logistikk og opparbeidelse



54 55Reprogramming the City: Norge_Kvadraturen Reprogramming the City: Norge_Kvadraturen

Utvalgte intervjuer

Kjell Johnny Lien driver frisørsalong i 
Akersgata. Han har drevet Johnny’s dame-
frisør i Kvadraturen siden 1968 og har god 
kjennskap til området. Han startet opp i 
Kirkegata, og har nå flyttet til Akersgata. 

Jeg synes Kvadraturen er et godt sted og drive 
frisørsalong. Og på de 30 årene jeg har vært i 
Kvadraturen må jeg si det har beveget seg mot det 
bedre. Det er et mye triveligere og tryggere 
område og ferdes i nå. Når jeg begynte var det 
ikke særlig trivelig og trygt på kvelds –og nattestid; 
åpne horemiljøer og gatene og gårdene trengte sårt 
oppussing.  Det er fint med bredere gater og kom-
munen har gjort en god jobb med å utbedre gatene, 
og gårdeiere en god jobb med å restaurere gårder. 
Selv tilbringer jeg lite fritid her, jeg er her i 
forbindelse med jobb og reiser frem og tilbake 
til  jobb. 

Jeg synes det går alt for fort, det blir på en 
måte tredd ned over hodene på folk. Jeg tror 
vi mennesker er tilpasningsdyktige, og kan venne 
oss til nye ting over tid, men ikke så fort som denne 

prosessen går. Man burde brukt mer tid, implemen-
tert det saktere så folk fikk tid til å vende seg til det. 
Jeg tenker det er det største problemet. Jeg er redd 
for at det skal føre til at området blir øde, at 
mennesker heller vil dra til kjøpesentre hvor 
de kan kjøre til døra og det gjerne er gratis å 
parkere. Det blir for upraktisk å dra hit for å gjøre 
handelen. 

Det er også veldig viktig at man tilrettelegger for 
varetransport og utrykningskjøretøy, og for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne. Mange av mine 
kunder er helt avhengige av taxi for å komme seg 
hit. Jeg forstår at ikke alle trenger å kjøre fra dør til 
dør, men det må fremdeles være lett tilgjengelig for 
alle å komme seg hit, slik at det ikke forhindrer folk 
fra å bruke tjenestene i området. Jeg er jo litt skep-
tisk, men man vet jo ikke hvordan det blir før det er 
ferdig. 

Det er også positivt at området har fått flere gallerier, 
noe butikker og restauranter. Men det er jo lite folk 
her på kveldstid. Det er rett og slett ganske dødt 
her etter klokka fem. 

JOHNNY’S DAMEFRISØR

ved Kjell Johnny Lien

// Temaer blant informanter

“Mange av mine kunder er helt 
avhengige av taxi for å komme 

seg hit.”

Manglende tilrettelegging for eldre og folk 
med funksjonshemming er en utfordring 
for oss. Vi arbeider mot diskriminering og 
vi holder derfor ikke arrangementer for 
våre brukere i lokaler som ikke har god 
tilgjengelighet og universell utforming. 
Det utelukker jo sånn sett de fleste steder 
i Kvadraturen. 

FRI arbeider for likestilling og mangfold, og mot 
diskriminering i Norge og i resten av verden. Vi har 
kontorer i Tollbugata, hvor vi har holdt til i 7 år. 
Utover problemet med dårlig fremkommelighet og 
få aktuelle møte- og eventlokaler, trives vi godt her. 
Vi er selvfølgelig positive til at det settes økt fokus på 
byliv i området, men ser også at utviklingen kan by 
på utfordringer. Økonomisk sett er det allerede nå 
vanskelig for oss å holde møter og evnter i lokalom-
rådet. Dersom husleiene i Kvadraturen øker i takt 
med attraktiviteten, ender det med at ikke-
kommersielle aktører som oss må flytte ut av 
området. Det er veldig viktig at utviklingen av 
Kvadraturen ikke blir til en gentrifiseringsprosess 
som resulterer i redusert mangfold. 

Ideelle organisasjoner gir økt bredde. Vi har 
forskjellige type brukere fra alle aldersgrupper og 
samfunnslag og varierte arrangementer på alle tider 
av døgnet. Det ville vært spennende om man som 
del av satsningen på økt byliv kunne reservere et 
bygg i Kvadraturen til non-profit virksomhet. Man 
kunne også ha større fokus på deling av ressurser her. 
En ting er mulighet for å låne møtelokaler billig, men 
det er også mange andre type potensialer. For eksem-
pel er det veldig mye matkasting i bedrifter. Kanskje 
man kunne finne en måte å organisere dette på. Både 
intern deling mellom lokale aktører og utdeling til 
folk i området som trenger det, ville være relevant. 

De brede gatene i Kvadraturen burde i større grad 
tenkes som plassrom - områder som  kan brukes 
aktivt til sosiale aktiviteter og arrangementer. For 
oss kunne det være interessant å få låne gate-
rom i Kvadraturen i forbindelse med festivaler. Tenk
om Pride House og Pride Art kunne stå her i Øvre 
Slottsgate. Det er veldig dyrt å leie Youngstorget og 
andre torg slik vi gjør i dag. Det ville selvfølgelig 
kreve fleksibilitet fra kommunen. Samtidig ville det 
trekke mye folk til området og gjøre at flere får et 
forhold til stedet.

“En mer mangfoldig by krever en 
mentalitetsendring. For å få til det må 

man tørre litt. Hva med et regnbue-
farget gangfelt?”

FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD 

Ved Hans Heen Sikkeland
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// Temaer blant informanter - utvalgte intervier

KIRKEVOLD KONTORUTSTYR

ved Ingebrigt Breistøl

Jeg må si at jeg synes bilfritt Kvadraturen 
både er spennende og utfordrende. På den 
ene siden tenker jeg at det kan bidra til en 
morsommere by. På den andre siden blir 
det veldig utfordrende for oss. Vi selger 
jo møbler, og har verksted så vi har stort 
behov for varetransport. 

Det er nok også spesielt utfordrende for oss som bare 
er en liten butikk, vi er jo ikke en del av en kjede. Vi 
prøver jo å tilpasse oss ved å ha varetransport 
på færre dager og fokuserer på å planlegge 
etter behovene vi har. Bilene vi har er for høye for 
mange av de underjordiske parkeringene, og vi park-
erer derfor ofte utenfor Ring 2, så da tar vi kollektivt 
eller bysykkel inn igjen til butikken. 

For oss tror jeg nok ikke det er så aktuelt å 
bruke gata eller parkeringsplassene så mye, jeg 
ser ikke for meg noe som ville vært veldig ny-
ttig for oss. Vi kan jo ha utstilling og sånn, men tror 
nok ikke det vil bli brukt i særlig stor grad. Samtidig 
vil vi jo følge med på hva andre gjør og se om vi kan 
få noen nye ideer. 

Vi har holdt til i de samme lokalene siden sent på 
1930-tallet og vi har lyst til å holde til her en stund 
til. Vi er jo egentlig pioneer her i kvadraturen.

“På den ene siden tenker jeg at det 
kan bidra til en morsommere by. 
På den andre siden blir det veldig 

utfordrende for oss.”
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BRUKSOMRÅDER

Vi har registrert flere enkeltindivider som brukte utekontorene til 
å arbeide i perioden, men ikke mange. At vår kartlegging ble utført 
på høsten, og på tidspunkter med ugunstig vær, kan ha hatt stor 
innvirkning på resultatet. Flere aktører med fast tilhold  i områ-
det ga tilbakemeldinger om at de hadde observert atkontorene ble 
brukt mye hyppigere i løpet av sommeren og når det var fint vær. 
Blant de vi snakket med som brukte utekontorene til å jobbe, var 
det noen som ikke hadde egne kontorfasiliteter, mens andre faktisk 
arbeidet på kontorer i området: “Jeg blir så forstyrra på kontoret, 
så jeg satt meg heller ut her for å arbeide”. Det var i hovedsak 
mennesker som jobbet like i nærheten som kom ut for å bruke 
kontoret. 

Også forbipasserende satte seg ned med jevn frekvens. Noen for å 
spise, mens andre tok seg en pause eller snakket i telefonen. Kritisk 
masse ser også ut til å være en vesentlig faktor, i den forstand at 
folkeliv gjerne tiltrekker seg flere folk.  Utekontoret ble brukt langt 
mer av forbipasserende i tilfeller hvor det allerede satt noen andre 
på møbelet. Det  fungerte også svært godt som sosialt møtested 
når var arrangementer i nærområdet. Tydelige spor forteller at 
utekontoret også blir brukt slik på kvelds- og nattestid. 

Utekontorene ble også flere ganger brukt av guider som hadde med 
seg større turistgrupper, slik at turistene kunne få sitte mens de ble 
guidet.

// Temaer blant informanter

Tilbakmeldinger om utekontorene

Mange forbipasserende på gata i Øvre Slottsgate var 
nysgjerrige på utekontoret og lurte på hva det var, 
hva det skulle brukes til og hvor lenge det skal være 
der. Samlet sett viser responsen på BYMs installa-
sjoner et behov for bedre og bredere kommunikasjon 
om formål og prosess.

Tilbakemeldinger fra informanter tilsier at spesielt utekontorene 
kunne vært bedre skiltet: “Jeg har gått forbi her mange ganger, og 
lurt på hva som er greia – men det er jo så lite informasjon”.

GOD RESPONS BLANT FOLK PÅ GATA

I mange tilfeller kom utekontorene opp på informantenes eget 
initiativ. Blant forbipasserende på gata var de fleste positive til 
tiltaket. Flere ga uttrykk for at de anså utekontorene som smarte 
og nytenkende, og at spesielt stikkontakter var lurt. Mangepåpekte 
dog at oppholdskvaliteten nok var veldig sesong- og væravhengig, 
og lurte på om hvor mye kontorene faktisk ble brukt. Respond-
enter med fast tilhold i området var i høyere grad skeptiske til 
installasjonene og flere mente det var en uegnet måte å bruke gata 
på: “Det trengs flere offentlige sitteplasser, men utekontorene me-
ner jeg er noe tull. Det tar for stor plass og brukes lite som kontor. 
Treffer kun en marginal gruppe, som kan ta med jobben sin ut i 
gata”. Enkelte påpekte også at de synes installasjoner i gata i større 
grad burde vært utviklet i dialog med aktørene i området og at 
lokalt eierskap er avgjørende for å få slike tiltak til å fungere godt. 
I tillegg mente flere at utekontorene er lite atttraktive fordi de er 
plassert på steder som er skyggefulle det meste av dagen.

Vi har brukt mest tid på observasjoner og samtaler i forbindelse med drivhuset 
og det tilstøtende utekontoret i Øvre Slottsgate. På bakgrunn av egne observasjoner 
og dialog vi har hatt med respondenter andre steder i Kvadraturen, er det dog rimelig 
å anta at tendensene i Øvre Slottsgate i stor grad overførbare til utekontoret i Kjeld 
Stubbs gate. I begge situasjoner gjenspeiler utekontorenes variete bruksområde resul-
tater fra behovskartleggingen som viser at sitteplasser i Kvadraturen er et gjennom-
gående tema hos brukere av området.

Utekontoret i Øvre Slottsgate en alminnelig 
hverdag i september.

Høy aktivitet i utekontoret i forbindelse med 
gatearrangement og åpning av drivhuset.

“La de som holder til her slippe til istedenfor bare å bygge for 
eksempel utekontor helt ut av det blå. Grei ide forså vidt, men 
håpløs plassering ifht. sol. Også er det jo veldig røft 
utført og ikke estetisk og innbyderne nok til å nå flertallet her. 
Prikkene er nesten litt provoserende. Vi har bruk for 
seriøs oppgradering av gatene, ikke pynt.”

- Ansatt på kontor i området
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Del 3: Utviklingsperspektiver

Anbefalinger & eksempler

I dette kapittelet presenterer vi en rekke over-
ordnede strategiske anbefalinger og gode eksempler 
i forhold til hvordan man bør prioritere i videre-
utvikling av Kvadraturen. Innspillene er sett i lys av 
behovskartleggingens funn og vårt eget analysear-
beid.

OVERSIKT

Innledning: 
En styrket stedsopplevelse 
 
Tre temaer: 

• Differensiert byromsstrategi: Identitet og forskjellighet  

• Tidsbevisst byutvikling: Aktivering og eierskap 

• Sosial organisering: Samarbeid og kommunikasjon 
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En styrket stedsopplevelse
// Anbefalinger & eksempler - innledning

Behovskartleggingen og vår analyse peker på mange 
forskjellige behov og potensialer - og på en rekke 
elementer som har betydning for folk som jobber, bor  
og besøker Kvadraturen. I dette kapittelet utfolder vi 
en rekke tiltak som kan bidra til å styrke opplevelsen 
av Kvadraturen som et sted med sin egen identitet og 
karakter.

Hvordan man kan styrke opplevelsen av sted og identitet i Kvad-
raturen er et gjennomgående ønske dersom man ser på tvers av 
fremtredende behov og ideer. Det er ikke et enkelt svar på dette 
ønske. Man skal kombinere en rekke forskjellige tilganger som 
kobler fysisk planlegging (byromsstrategi) med en forståelse for 
byens bruk (tidsbevisst byutvikling) og nettverk (sosial organiser-
ing). 

På de kommende sider vil vi utdype tre overordnede tema vi har 
identifisert som særlig viktige: 
• Differensiert byromsstrategi: identitet og forskjellighet
• Tidsbevisst byutvikling: aktivering og eierskap
• Sosial organisering: samarbeid og kommunikasjon

Til hvert tema lister vi opp en rekke anbefalinger med eksempler 
og scenarioer. Formålet er å komme med inspirasjon til nye tanke-
sett om Kvadraturens utvikling. 

På tvers av de tre temaene anbefaler vi at man i utviklingen av 
Kvadraturen har fokus på følgende:

Helhetsorientert og holistisk tilgang til byutvikling
En helhetsorientert tilgang har fokus på hvordan området kan 
utvikles med større sammenheng mellom målpunkter. Opplevels-
en av en bydel kommer ikke alene fra store anleggsprojekter, men 
også i rekken av mindre tiltak - fra den riktige butikken og den 
lille benken til de riktige kulturtilbudene. Å skape plass til særegne 
steder handler om å ha en samlet forståelse av alle de kulturelle, 
sosiale og kommersielle elementene som bidrar til bylivet og som 
gir en bydel særpreg.

Opplevelsen av et sted - fra small til large
Vi anbefaler at man arbeider strategisk med utviking av en sted-
sopplevelse - med særlig fokus på identitet, karakter og program. 
Det forutsetter, at man i utviklingen av Kvadraturen kombinerer 
flere typer av intervensjoner, som både fremhever eksisterende 
kvaliteter og tilføyer nye - i forskjellige skalaer. Med andre ord skal 
det være plass til de mindre elementer og tiltak, såvel som de store 
og omfattende.

Sosial bæredyktighet og mangfold
En kvalitet ved Kvadraturen er mangfoldet av leiere og aktiviteter. 
Dersom bydelen utvikler seg til å bli et rent shopping- og caféom-
råde vil den miste den diversitet og karakter som så mange setter 
pris på. Fremtidig utvikling bør forholde seg til hvordan man kan 
sikre rammebetingelser for en mangfoldighet av leiere. Man kan 
f.eks. skape plass til billigere m2 på offentlige arealer, gjennom å 
aktivere båkgårder og gjennom strategiske partnerskaper med ak-
tører i Kvadraturen, som kan sikre at noen m2 fastholdes billigere 
for å sikre den rette mangfoldigheten i bydelens utbud.

Prioritering av nye destinasjoner og forbindelser 
Fremtidig utvikling af Kvadraturen bør understøtte nye desti-
nasjoner og forbindelser i Kvadraturen. Mange av menneskene 
vi har snakket med peker på viktigheden av ”reasons to go” i 
Kvadraturen. Fremtidig uvikling skal f.eks. støtte flere større og 
mindre kulturtilbud - både inne og ute, som til sammen vil gjøre 
Kvadraturen til et levende kvarter. Det handler om å se på hvordan 
restauranter og lekeplasser, butikker og gatekunst, kulturopplevels-
er og gateforbindelser kan befrukte hverandre.  

Handlingsprogrammet for økt byliv i Oslo sentrum fremhever 
en rekke relevante målpunkter som det er viktig å overveie for å 
styrke opplevelsen av et sammenhengende kvarter. Særlig kan det 
store området rundt Myntgata 2 og Bankplassen fremheves. 

Mange av dem vi har snakket med fremhever at bydelen bør kobles 
bedre til de omkrinliggende områder. Kan koblinger til Festningen 
og den nordvestlige delen af Kvadraturen styrkes? Kan det skapes 
bedre forbindelser til Bjørvika og de nye udviklingsområdene i 
havnen?

Det er avgjørende å overveie forholdet mellem rute og destinasjon. 
Nettop kombinasjonen av opphold og flow kan sikre den kritiske 
masse som gjør at et område oppleves som ett kvarter. Et sentralt 
poeng er å se sammenhengende på det indre liv og program i byg-
ningene - og gaterommene som kan styrke opplevelsen av releav-
ante steder og forbindelser i bydelen.

Sønder Boulevard; SLA (København), (Foto: Ty Stange)

Aktivering av forløp og byrom
Sønder Boulevard i København er et godt eksempel på hvordan man kan arbeide med 
en sammenhengende utvikling av et gateforløp og en destinasjon. Etter en reduksjon 
av trafikken i gata er den plassen som er til overs aktivert med en rekke forskjellige 
grønne byrom, sportsaktiviteter og områder hvor man kan henge ut. 
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Full programmering av utvalgte gaterom
En differansieringsstrategi kan programmere hele 
gaterom på en slik måte at det skapes byrom med 
egne karaktertrekk og kvaliteter. Noen gater om-
dannes herved til et helt nytt byrom. Det kan for 
eksempel være en gatepark, et aktivitetsrom, en leke-
plass eller helt andre funksjoner.

Vi anbefaler å arbeide med utviklingen av identitet i Kvadraturen på 
flere forskjellige skalaer, fra full programmering av utvalgte gate-
rom, til mindre tiltak i byens rum og til generelle strategiske grep.

Punktvis programmering av gaterom
Differansiering kan også oppnås ved å gi enkelte 
nedslag eller deler av et gaterom en ny og egen 
programmering, ved bruk av mindre inngrep som 
skaper plass til opphold, aktivitet eller har en visuell 
karakter. For eksempel kan gata deles opp i en side til 
harde trafikanter og en til de bløte.

Et grønnere bybilde
Et tilbakevendende tema hos respondentene har 
vært et ønske om et grønnere gatebilde. Kan man 
transformere et helt gateløp om til et rekreativt grønt 
forløp? Eller arbeide med en forgrønningsstrategi for 
fasadene, så vel som for fortau og gater? 

3 TILGANGER SOM KAN STYRKE KVADRATURENS IDENTITET

Referanse

Vertical Garden; Patrick Blanc (Paris), 
(Foto: Soledad Erdocia)

Place d’Youville; Claude Cormier + Associés (Québec) 
(Kilde: http://www.claudecormier.com/en/projet/place-dyouville/)

Instant City Life; Vega (København), 
(Foto: Peter Klint)

Differensiert byromsstrategi: Identitet og forskjellighet

Et helt sentralt tema blant Kvadraturens beboere, 
besøkende og medabeidere handler om å styrke om-
rådets identitet. Mange opplever at det er vanskelig å 
finne frem - at det mangler orienteringspunkter og at 
man har bruk for mer opplagte steder å besøke eller 
oppholde seg.

Vi anbefaler at en fremtidig utvikling av Kvadraturens by- og 
gaterom i høyere grad prioriterer mangfoldighet i programmer-
ing, innretning og bruk. Det krever er kombinasjon av tiltak på 
ulike nivåer. En differensiert programmering kan bidra til å skape 
sosiale samlingspunkter som vil tiltrekke mer gateliv og samtidig 
understøtte attraktive forbindelser mellom steder, i og utenfor 
kvarteret.

En differensiering handler ikke alene om å utvikle et stort urbant 
designkonsept for f.eks. trafikk, byromsinventar og beleggning. 
Det handler like mye om å skape plass til at særegne kvaliteter kan 
få lov til å vokse frem - på forskjellige steder. En by oppleves som 
en by hvis den kan romme forskjellige typer opplevelser. Noen om-
råder kan utvikles til å bli mer levende, med f.eks. plasser, server-
ing og aktivitet, andre gaterom kan forbli mer trafikalt orienterte, 
mens andre igjen kan få et roligere eller mer særegent karakter-
trekk, f.eks. i samspill med aktører i bygningene. Det krever at man 
tenker utover rammene av urbant design.

Det avgjørende er at man arbeider med en bevissthet rundt de 
forskjellige metodene man kan skape identitet på.

Motsatt side beskriver tre forskjellige overordnede tilganger til 
Kvadraturen, som arbeider med hhv. en full programmering av 
gaterommet, mindre punktvise tiltak og et tverrgående begrøn-
ningstiltak.

På det følgende oppslag viser vi fire forkjellige senarier som kan 
bidra til å skape mer identitet og forskjellighet i opplevelsen av 
Kvadraturen. 

• Utvalgte identitetskapende byrom 

• Samspill mellom gaterom og bygning 

• Kvadraturen som kunstens bydel 

• Strategi for lys og identitet 

// Anbefalinger & eksempler
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Test Site; (Rotterdam), (Kilde: European Prize for Urban Public Space) // 
Sentralens utekontor, i samarbeid med studenter fra AHO (Kvadraturen). 

Galleri Innfill AS; (Oslo), (Kilde: http://infill.no/galleri-infill/) // The Lullaby Factory, 
Studio Weave; (London), (Kilde: http://www.studioweave.com/projects/lullaby-factory/)

Solspeil; (Rjukan), (Kilde: http://www.visitrjukan.com) //
Belysningsplan for København; (Foto: Citelum)

Carlsberg; Urgent.Agency (UiWE)/Keinicke & Overgaard (København), 
(Kilde: http://urgent.agency/carlsberg)

// Anbefalinger & eksempler - Differensiert byromsstrategi: identitet og forskjellighet

SAMSPILL MELLOM GATEROM OG BYGNING

Bygningsmassene i Kvadraturen 
har mye liv - og vi ser potensiale 
i å forbinde det med gata!

I dag gir Kvadraturen et lukket inntrykk 
og programmeringen virker introvert. 
En måte å skape mer liv i gateplan kan 
være å arbeide med å la bygningenes 
program smitte ut i gateplan - og 
omvendt. 

Spesielt kan man kikke på relasjonen 
mellom gaterom og lokale kultur- og 
kunstinstitusjoner. Kan disse flyte ut 
i gata og dermed bidra til å definere 
den? Utekontoret foran Sentralen i 2017 
er et godt eksempel. Det kan utvides 
på en måte som andre nærliggende 

destinasjoner også kan få glede av – og 
få lov til å bidra til. Det kan f.eks. være 
Cinemateket, kontorfællesskabet OHOI, 
hoteller ol. Aktørene kan tilbys forsk-
jellige avtaler som sikrer at området er 
attraktivt for dem, men også for offen-
tligheten. Man kan arbeide med både 
korte og lange perioder med midlertidig 
møblering og/eller gjentagende arrange-
menter.

Man kan for eksempel arbeide med en 
tydeligere aktivering av fortau og gate, 
herunder møblering og eventuelt ute-
servering. Videre kan man arbeide med 
flater, som i fasader og beleggning, med 
utsmykning eller interaktive installas-
joner.

KVADRATUREN SOM KUNSTENS BYDEL

Vi ser et stort potensiale i å 
styrke en av Kvadraturens ek-
sisterende kvaliteter - tettheten 
av kunstinstitusjoner, fra små 
gallerier til nasjonale museer.

Ved å styrke samarbeidet mellom kultur- 
og kunstinstitusjoner - og de øvrige 
aktører i bydelen, kan området få en sty-
rket identitet. En utvidelse av program-
meringen kan gjelde hele gaterommet, 
ikke bare inne i bygningene.

Kan Kvadraturen bli et urbant for-
midlingsrom for kunst? Det kan for 
eksempel bygges videre på ideen om en 
egen kunstløype mellom institusjonene 
eller det kan arbeides med en samlet 

strategi for utsmykning av gatebildet. 

Det kan være i form av utvalgte gaterom, 
flater og ruter som kunstnere og kura-
torer kan programmere. Man kan også 
utvelge spesielle - og uventede - steder 
hvor man kan sette kunst i spill som 
overraskende elementer i bydelen.

Her kan man for eksempel arbeide med 
lyd, lys og farger, med temaer som trygg-
het og historieformidling, som vil kunne 
bidra til å høyne kvaliteten i bybildet. 

Å få de øvrige aktører med på laget vil 
styrke ideen om Kvadraturen som Oslos 
kunstbydel.

STRATEGI FOR LYS OG IDENTITET

Lys kan spille en sentral rolle i å 
gjøre Kvadraturen mer attraktiv 
og trygg - uten de store inngrep!

I dag oppleves Kvadraturen som et 
mørkt område - både om dagen og om 
kvelden. Lys kan brukes som verktøy på 
en måte som både er praktisk funks-
jonelt og fungere på et visuelt identitet-
skapende nivå.

Lys og belysning er sentrale elementer 
for bruk og opplevelse av en by. Her kan 
man forestille seg en helhetlig strategi 
for området som kan gi en variasjon 
i lystype, styrke og interaksjonsnivå. 
Strategien kan være med til å under-
støtte særlige funksjoner, skape rom og 

gi en følelse av trygghet.

Man kan også arbeide med bybildets ma-
terialitet, som i dag oppleves som mørk. 
Ved å introdusere lysere materialer og/
eller materialer som reflekterer lys kan 
man skape en god innvirkning på op-
plevelsen av lysnivået - også om dagen. 

Videre kan man arbeide med instal-
lasjoner som kan trekke publikum til 
området og/eller integrere lys i bybildets 
flater på en måte som virker identitet- 
og trygghetskapende. Generelt vil flere 
lyskilder i øyehøyde, belysning av fas-
ader og aktivering av vindusflater være 
gode løsninger, som bidrar til en bedre 
helhetsopplevelse. 

UTVALGTE IDENTITETSBÆRENDE GATEROM

Ved å aktivere utvalgte gaterom 
med særegen karakter, pro-
gram og identitet forandres hele 
oplevelsen og forståelsen av 
Kvadraturen. 

I intervjuene som ble foretatt under 
behovskartleggingen etterlyses det især 
lekeplasser, grønnere byrom, plass til 
kunst og rom til bevegelse. Det er vår 
anbefaling å arbeide med et utvalg gater, 
plasser og/eller forbindelser som kan 
aktiveres og få en egen karakter - gjerne 
i relevante partnerskaper med nærlig-
gende aktører. 

Det kan arbeides med kryss-
programmering - en lekeplass kan f.eks. 

også være en kunstinstallasjon og en 
“gatepark” kan romme diverse sportsak-
tiviteter.

Noen gaterom kan være livlige mens 
andre mer stille og rekreative. Et kan 
være dedikert til det grønne mens et 
annet kan være mer urbant. Et kan 
imøtekomme barnas behov, mens et 
annet er mer voksent innrettet - eller de 
kan tenkes sammen. Det avgjørende er 
å skape rom med tydelig karakter som 
viser at Kvadraturen er noe helt eget - og 
samtidig har et relevant program for 
borgere, besøkende og medarbeidere i 
området. 
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Tidsbevisst byutvikling: Aktivering og eierskap

Et sentralt element i utviklingen av liv i byer handler 
om å skape plass til at byens aktører kan utfolde seg. 
Byens infrastruktur, f.eks. by- og gaterom, kan ten-
kes bedre sammen med byens aktører og aktiviteter. 
Det bør fokuseres på at både borgere, institusjoner 
og næringsliv opplever eierskap til byen - og kan 
bidra i å få ting til å gro. 

I kraft av at bilene vil ta opp mindre plass i Kvadraturen, er det 
store potensialer for at gaterom kan få nye funksjoner og skape 
kvalitet på helt andre måter enn det man er vant til. Dette krever 
også nye måter å arbeide med byrommenes bruk på. Større tradis-
jonelle anlegg- og forskjønnelsesprosjekter kan gi god mening, det 
vil være opplagt å arbeide med denne type tiltak i Kvadraturen, 
med områdets historiske karakter og stemning. Men i utgang-
spunktet er dette ikke nok.Ved å arbeide med (flere) temporære, 
tverrfaglige og partnerskapsorienterte tiltak kan mer gjennom-
førte, forankrede og mangfoldige tiltak få plass i Kvadraturen. 
Disse prosjektene skal ikke bare sees som midlertidige tiltak, men 
som prosjekter som kan bidra til en ny forståelse for hvordan byen 
kan brukes.

Et stort - og ofte glemt - potensiale er å se på, hvordan byens liv 
kan styrkes gjennom å arbeide med en tidsbevisst utvikling. Ga-
tene i Kvadraturen brukes i dag generelt til biltrafikk og parkering. 
Fortauene brukes til skiltning og på få, utvalgte steder til ute-
servering. Nyere anlagte fortau og gater fremstår med et hardt og 
formelt uttrykk, som f.eks. i Prinsensgate hvor sikkerhetselementer 
blir en barriere for rekreativt bruk og opphold. Gaterommet op-

pleves som “noen andres” - og ikke som “vårt”. Det er ikke bra for 
opplevelsen av byen. Sikkerhet skal selvfølgelig håndteres, men det 
kan gøres på mange måter. 

Mange av dem vi har snakket med ønsker mer plass til det uvent-
ede, skjeve og menneskelige. Det kan man muliggjøre ved i høyere 
grad å arbeide med hvordan byens liv utvikler seg over tid. Et vik-
tig aspekt ved dette vil være å legge til rette for eierskap til forskel-
lige aktører som ønsker å være med til å skape byen. 

Vi anbefaler derfor å arbeide langt mer strategisk med eierskap og 
aktivering av byrom i Kvadraturen. Det bør gjøres enklere å få lov 
til å sette sitt eget preg på byen - og dermed få byen til å leve. Det 
kan utfoldes i et forløp fra dag til dag, eller over hele året. 

I følgende oppslag beskriver vi fire scenarier som kan bidra til å 
styrke aktivering og eierskap. 

• Mer eierskap til byrommet 

• Smartere deling av byens rom 

• Menneskelig og fleksibelt byinventar 

• Strategi for sesongbruk

REFERANSER: BYEN SOM EKSPERIMENTARIUM

I utviklingen av Kvadraturen kan det arbeides med å utprøve forsk-
jellige programmer og funksjoner. Man kan teste forskjellige typer 
intervensjoner med en varighet på f.eks. 2-3 år. Det kan bidra til 
etablering av nye nettverk og samarbeid som igjen kan skape stor 
verdi i senere investeringer i bydesign - og bidra til en langt mer 
kvalitetsbetont byutvikling. 

Prototyping av byens liv - Gehl Architects
Det finnes mange gode eksempler på hvordan man kan arbeide 
med eierskap og eksperimenter i byens rom. Blant annet har Gehl 
Architects prosjekter med Living Innovation Zones i San Francisco, 
hvor forskjellige aktører har kunnet by inn med aktivering av by-
rom som før var forbeholdt parkering. På Times Square i New York 
utviklet Gehl Architects en radikal ny trafikk- og byromsløsning, 
som man testet i én til én. Det skapte et godt utgangspunkt for et 
senere permanent bydesign. 

Aktivering av liv i byens bygninger og byrom - Givrum.nu
Den danske interesseorganisasjonen og konsulentvirksomhet-
en Givrum.nu har i en årrekke arbeidet med å skape liv i døde 
bygninger og byrom, med fokus på å legge til rette for at mange 
forskjellige aktører kan få mulighet til å være med. Deres pros-
jekter viser at man kan skape mye mer verdi og aktivitet hvis man 
involverer aktører og borgere på den rette måten.

// Anbefalinger & eksempler

Living Innvovation Zones; (San Fransisco), (Kilde: http://www.sfliz.com/meet-liz/pause-on-market/) 
Times Square; Gehl Architects (New York), (Kilde: http://gehlpeople.com/cases/new-york-usa/)

Områdefornyelsen Østerbro; Givrum.nu (Odense), (Kilde: https://givrum.nu/case/oestre-plads/)
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Jardin de Luxembourg, (Paris), (Kilde: http://famouswonders.com/
wp-content/uploads/2013/04/Jardin-du-Luxembourg-People.jpg)

Stairway Cinema; Oh.No.Sumo (Auckland, New Zealand), (Kilde: Oh.No.Sumo)
Parking Day; Rebar/parkingday.org (San Fransisco), (http://parkingday.org)

Èclats de verre; Atomic3 (Montreal), (Foto: Martine Doyon)
Meatpacing District (NYC), (Kilde: https://www.pinterest.dk/pin/371547037989862650/)

New Road; Gehl Architects (Brighton), (Kilde: http://gehlpeople.com) //
Ourhub (København), (Kilde: http://trendsonline.dk/wp-content/uploads/2016/12/Capture.ourhub.jpg)

MER EIERSKAP TIL BYROMMET

Kan Kvadraturen bli et 
foregangseksempel på en bydel 
som skaper plass til utfoldelse 
og uttrykk i byrommet?

En viktig forutsetning for økt trivsel og 
aktivitet er en følelse av tilhørlighet og 
eierskap fra aktører og brukere. Det vil 
være et logisk verktøy i prosessen å gjøre 
det mulig for både lokale virksomheter 
og borgere å bidra og sette sitt preg på 
byen.

Det finnes forskjellige tilganger: man 
kan f.eks. invitere til åpne konkurranser 
om innredning og programmering av ut-
valgte områder i bydelen eller man kan 
åpne for at bydelens aktører kan designe 

og drifte et område i en bestemt periode. 
Her kan man for eksempel arbeide med 
temaer som opphold, aktivitet og årstid - 
og samtidig gi bydelen en egen identitet 
og personlighet. 

Flere av de lokale aktørene ga uttrykk 
for at de ønsket et mer variert bybilde 
med personlig karakter - og ikke fremstå 
så “kommunalt” som det gjør i dag. Det 
finnes gode eksempler fra bl.a. Køben-
havn og Berlin hvor man har åpnet opp 
for midlertidige eierskap og bruksrett til 
utvalgte offentlige områder.

SMARTERE DELING AV BYENS ROM

Gateforløpene i Kvadraturen kan 
aktiviseres på mange måter - 
særlig hvis man for alvor fokus-
erer på å dele, både i tid og rom.
 
Kollektivtrafikk og varetransport er nød-
vendig og fyller i gatebildet. Men gat-
estykker i mellom de tyngst traffikerte 
gatene kan brukes mye mer intelligent. 
Det kan f.eks. arbeides med flytende 
gateforløp og “shared spaces”, hvor forsk-
jellige trafikanter deler på plassen i gata.

Et fleksibelt gateforløp kan forvandles 
til en et “eventspace” hvor man blant 
annet kan holde markeder, konserter, 
sportsplass eller bypark med aktiviteter 
som bocca, bordtennis, badminton o.l. 

Det er fullt mulig å møte flere behov 
i det samme gateforløp, hvis man 
legger til rette for fleksible løsninger. 
Der hvor det er varetransport om 
formiddagen kan det være lek og 
aktivitet om ettermiddagen og un-
derholdning om kvelden. På samme 
måte kan man arbeide med forskjel-
lig bruk gjennom årstidene.

Med ny teknologi er det blitt enda 
enklere å dele f.eks. sportsutstyr 
eller annet utstyr man trenger til 
sosiale aktiviteter.

MENNESKELIG OG FLEKSIBELT BYINVENTAR

Når man innfører byinventar 
som passer til både mennesk-
er og til været, er det større 
sjanser for at folk rent faktisk 
oppholder seg i byrommet.  

I dag er det få - og lite attraktive - op-
pholdsplasser i Kvadraturen. Samtidig 
har bydelen et utfordrende lokalklima 
med mye skygge.

Vi ser et stort potensiale i å arbeide mye 
mer strategisk med hvor og hvordan 
byinventar er designet, plassert og brukt. 
Det handler om at det skal være flere 
“bløte steder” der hvor det er relevant å 
oppholde seg, med tanke på sol, aktivitet 
og bykvalitet. 

Spesielt kan inventar som man kan flytte 
selv være et vellykket tiltak. Ved flere 
offentlige plasser i verden har man med 
suksess innført et fleksibelt møblement. 
Blant annet er Jardin de Luxembourg i 
Paris er kjent for sine spesialdesignede 
møbler som kan flyttes etter solen og 
sosiale preferanser.

Andre steder har man arbeidet med 
møbler som kan klappes sammen, åpnes 
eller forvandles til å kunne imøtekomme 
forskjellige former for behov.

En eventuell fleksibel møblering vil være 
et sterkt identitetskapende element i 
bybildet og virke mer imøtekommende 
og interessant.

STRATEGI FOR SESONGBRUK

Oslo har et klima med svært 
varierende sesonger. Kan man 
finne en måte å arbeide med 
sesongene på - hvor byens bruk 
forandres?

En bys brukermønstre er veldig forkjel-
lige, både gjennom døgnet og gjennom 
året. Vi anbefaler å se nærmere på 
hvordan man kan etablere fleksible løs-
ninger som kan tranformeres gjennom 
årets løp, eller legge til rette for en vari-
asjon i sommer- og vinterbruk.

Et forslag kan være å etablere tiltak 
i byrommet som også virker tiltrek-
kende i vinterhalvåret og på regntunge 

dager. Man kan arbeide med delvist 
overdekkede arkadeløsninger, halvtak 
og utheng. I området finnes det noen av 
denne type løsninger allerede, men de er 
dårlig utnyttet.

Man kan arbeide med installasjoner 
og en materialitet som vil lysne opp 
gatebildet og skape en fin visuell effekt, 
selv på grå vinterdager. Man kan også 
forestille seg at gaterommene kan tilby 
paviljonger eller lignende, med mulighet 
for julemarkeder, utstillinger osv.

// Anbefalinger & eksempler - Tidsbevisst byutvikling: aktivering og eierskap
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Organisering: Samarbeid og kommunikasjon

For å skape grobunn for en sterk og godt forank-
ret utvikling i Kvadraturen er det avgjørende med 
et godt samspill mellom byens forskjellige aktører; 
næringsliv, offentlige myndigheter, foreninger og det 
uorganiserende by- og kulturliv. 

Svært mange tilbakemeldinger gitt gjennom behovskartleggingen 
peker på at lokale aktører opplever kommunikasjon om endrings-
prosesser fra offentlig hold som mangelfull, eller for lite målrettet. 
Mange etterlyser større grad av involvering av lokale krefter og øn-
sker at næringslivet får spille en større rolle i å drive utviklingen av 
området fremover. Dette er perspektiver som rommer muligheter 
både i forhold til å utvikle strategiske partnerskap (lokale aktører i 
mellom og via offentlig-private samarbeider), så vell som gjennom 
kommunale løsninger som gir såkalte “stakeholdere” friere ram-
mer til å aktivere gaterommet. Sistnevnte kan i større grad imøte-
kommes  gjennom enklere og tydeligere behandlingsmodeller for 
lokalt initierte og/eller impulsive eksperimenter og tiltak. 

Kommunikasjon og grensesnittet på kommunes kontakt-
plattformer oppgis også som en utfordring av mange av Kvadra-
turens interessenter. Flere forteller at de gir opp før de har begynt 
når det gjelder å skaffe ulike type tillatelser. Enten fordi de ikke 
finner frem på nettsidene, finner klarhet i hvilke ordninger som 
finnes og er gjeldende, synes behandlingstiden er for lang, eller 
fordi de mener at det ikke er mulig å få til uten en egen kontakt 
inn i systemet. Kommunen har til dels har vært gode til sikre 
medvirkning gjennom ulike typer informasjonsmøter og dialog-
forum, men vi anbefaler at det også satses tydeligere på å styrke 
organiseringen av stakeholderengasjering og vises mer åpenhet i 

forhold utprøving av ulike type samskapningsmodeller. Kvadra-
turen rommer en enestående mulighet for å bli et eksperimentari-
um for annerledese demokratiske byutviklingsmetoder - ikke bare 
annerledese tiltak.  

“Folk på gata” oppgir gjerne at prosessen i Kvadraturen oppleves 
som forvirrende til tross for bred mediedekning av  Bilfritt byliv. 
Mange ønsker mer informasjon om rammer og tidshorisonter 
og synes det er vanskelig å danne seg et overordnet bilde av hva, 
hvorfor og hvor man er på vei. Pilotprosjekt, midlertidighet osv. 
“Hva betyr det”, spør mange. Mer informasjon om både enkelttil-
tak og konkrete langtidsperspektiver, målsettinger og prosesser det 
arbeides med etterlyses ofte: “Hva kan Kvadraturen bli, og hvilken 
rolle kan folk flest spille i utviklingen?”.  Vi ser at Kommunen bør 
styrke bredden i sin kommunikasjon og brukerdialog i forbindelse 
med tiltak i området. Gjerne gjennom økt vekt på synliggjøring og 
både informasjonsmessig og fysisk tilstedeværelse i gaterommet. 

I følgende oppslag ser vi nærmere på fire senarioer vi mener kan 
være relevant inspirasjon i videreutvikling av Kvadraturen.

• Kvadraturen City Manager

• One-stop interface med kommunen

• Kvadraturen nettverk

• Aktivering av ubrukte rom og ressurser

REFERANSE: GRØNN TREFFETID

I Arhus kommune flytter en gruppe medarbeidere hos 
Teknikk og Miljø ut i byen fast en time om uken til såkalt 
“Grøn treffetid” for å møte brukerne i øyenhøyde og gi 
aarhusborgerne mulighet til å stille spørsmål og disku-
tere med kommunen i uformelle omgivelser. Dette er 
et opplagt sted å starte dersom man for eksempel øn-
sker å gjennomføre små byeksperimenter, lage en lokal 
lommepark, eller noe helt tredje. Kommunen holder 
Grønn Treffetid ut fra et ønske om at være mere synlige 
og tilgengelige - nå ut bredt til brukerne og få dem til å 
engasjere seg i byen gjennom å gjøre det mulig å utleve 
drømmer i deres byområde: 

“Når vi taler med borgerne har vi i første omgang ja-hat-
ten på og lytter til, hvad borgerne brænder for. Vi har en 
understøttende rolle, men stiller til gengæld også krav: 
den idé, de har lyst til at føre ud i livet, skal være for 
alle, og de skal selv drifte det efterfølgende. Vi hjælper til 
gengæld med at finde et offentligt sted, der er egnet, ska-
be overblik over nødvendige tilladelser eller brugsaftaler 
og med at navigere og forbinde til andre relevante initi-
ativer i kommunen og byen. Omvendt hvis deres idé ikke 
er mulig, giver vi et konstruktivt afslag fx med forslag til, 
hvor de i stedet kan henvende sig.”

Grønn treffetid avholdes gjerne i den midlertidige 
installasjonen Den grønne ambassade også huser andre 
kommunale projekter som Smag på Aarhus og Grøn 
Medborger og besøkes flittig av både aarhusianere og 
nyskjerrige turister. Grønn treffetid gjennomføres også 
på byens hovedbibliotek samt via “transportsykkel besøk” 
til midlertidige punkter i bydelene.

// Anbefalinger & eksempler 

Den grønne ambassade, Steffen Impgaard/Århus Kommune (Århus), (Foto: Kirstine Mengel og Smag på Aarhus)
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Velfungerende nettverk gir 
bedre vilkår for smart deling 
og bruk av rom og ressurser, 
et emne som kan eksempli-
fiseres av tiltak som DOGAs 
prosjekt for aktivering av 
tomme lokaler og det danske 
initiativet “Giv rum”. 

Et forsøk med alternativ bruk og 
utvikling av tomme lokaler, både på 
gateplan og oppe i kontorbyggene og 
med en miks av korte og lengere tidshor-
isonter, kunne bidra til å videreutvikle 
Kvadraturens mangfoldige karakter og 
trekke flere kreative krefter til området. 
Kommunen kunne hjelpe frem en slik 

KVADRATUREN CITY MANAGER ONE-STOP INTERFACE MED KOMMUNEN KVADRATUREN NETTVERK AKTIVERING AV UBRUKTE ROM OG RESSURSER

Hamburg har med stor suksess investert i organisasjonen City Management Hamburg, som koordinerer 
kommersielle og offentlige aktiviteter i byen (Kilde: http://www.citymanagement-hamburg.de)

Sammen om byen - pilotprosjekt for samskaping, Københavns Kommune   (Kilde: 
http://www.broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/debatsalon-sammen-om-byen)

Eriksen Skaja har utarbeidet en kunnskapsrapport om hvordan bruk av tomme lokaler kan skape liv i 
sentrum for DOGA (Kilde: https://doga.no/Aktiviteter/levende-lokaler/dette-er-levende-lokaler/)

Flere og flere byer i verden 
benytter seg av en city 
manager funksjon som 
organisatorisk omdreinings-
punkt i utvikling eller 
transformasjon av et bestemt 
område. 

En city manager har gjerne en koordi-
nerende rolle og kobler ulike aktører 
og interessenter i et område sammen 
omkring felles interesser, utfordringer og 
behov. Ofte etableres funksjonen som et 
ledd i en offentlig-privat samarbeids-
prosess. I Kvadraturen kunne man for 
eksempel tenke seg at en slik funksjon 
med hell kunne kobles opp mot et slags 

Næringsdrivende og andre 
aktører i Kvadraturen 
etterspør ofte en bedre og 
mer dynamisk dialog med 
Oslo Kommune. 

Flere oppgir at de ønsker en egen 
kontaktperson med særlig ansvar for 
å hjelpe frem privat initierte tiltak, en 
slags prosess-los som kunne bidra til 
enklere og raskere saksbehandling. 
Mange kommuner i Norden har op-
prettet særlige koordinatorfunksjoner på 
tvers av forvaltningsstrukturer nettopp 
for å styrke “samskapingen” av byen. Et 
godt eksempel på dette er Københavns 
kommunes Sammen om byen-prosjekt, 

Kvadraturforeningen er et 
velfungerende nettverk som 
bidrar til å få gjennomført 
mange bylivsgenererende 
tiltak, men dekker i praksis 
ikke bredden av aktører i 
Kvadraturen. 

Blant informanter som ikke er med i 
Kvadraturforeningen, eller ikke opplev-
de å ha helt samme interesserer som 
flertallet der, ble det jevnlig oppgitt at 
organiseringen mellom aktører i områ-
det er for svak. Mange mente det lå store 
ubenyttede potensialer i å lage strate-
giske felleskaper på tvers av forskjeller 
og at mange kunne ha felles interesser, 

strategisk områdeløft med fokus på å 
videreutvikle områdets byliv gjennom 
aktiv bruk av lokale ressurser. 

Andre byer arbeider med lignende fokus 
via programmer for utvikling av såkaldte 
Business Improvement Districts hvor 
private aktører har en reell “aksje” i 
prosesser for utviklingen av offentlige 
eide  rom og fassiliteter  i et område, 
men også en forpliktelse i forhold til å 
bidra til driften. Amsterdams tilgang til 
integrert nabolagsutvikling, med skarp 
organisering og fokus på samhandling 
og kunnskapsutveksling mellom offent-
lighet, næringsliv og brukere, er et annet 
eksempel med relevans for Kvadraturen.

som utover å være en bred og innova-
tiv opplysningskampanje om pågående 
tiltak i Københavns by- og gaterom, også 
var et senter hvor man kunne henvende 
seg for å få ytterligere informasjon, eller 
hjelp til å realisere egne prosjekter. 

Kartleggingen tilsier også at BYM bør 
gjøre en innsats for å styrke sitt digitale 
interfcae med tanke på bedre dialog. 
Det finnes mange gode eksempler blant 
andet “Fix my street fra” UK, hvor fokus 
er på å gjøre det enklere for brukere å 
få kontakt med de rette personene og 
slik få hjelp til å løse utfordringer i sitt 
nærområde.

selv om de ikke har helt samme mål 
eller så for seg samme utvikling. Flere 
var opptatt av at man må tenke helhet i 
felleskap for å styrke og bevare et “sam-
menhengende Kvadraturen”.  

Kommunen kunne bidra tydeligere i  
videreutvikling av Kvadraturens nettverk 
til å omfatte flere aktører og gi grobunn 
for nye strategiske partnerskap. De mest 
elskede bymiljøer oppstår gjerne der 
hvor man evner å skape synergier mel-
lom forskjellige funksjoner, brukere og 
aktiviteter. Enkle tiltak som for eksempel 
støtte en digital kalender og samordnet 
markedsføring av aktiviteter i området 
kan få stor effekt.

ordning gjennom dialog med gårdeiere 
og særlige tillatelses ordninger. Jægers-
borg gade i København er et godt eksem-
pel på hvor stor effekt det å gi rom og 
mulighet for eksperimentering til små og 
alternative aktører, kan ha for utvikling 
av et interessant og “selvgrodd” byliv. 

Offentlige myndigheter kunne bidra til 
økt byliv på kveldstid gjennom å stille 
lokaler til rådighet for ideelle grupper 
og initiativer uten om åpningstid. En 
områdebasert app hvor også lokale 
virksomheter kan bidra til økt deling av 
lokaler og ressurser (f.eks.overskudds-
mat) er et interessant forslag fra flere 
respondenter.

// Anbefalinger & eksempler - Organisering: utvikling av samarbeid og kommunikasjon

Sammen om byen arrangerte 
også løpende forskjellige type 
eksperimentelle medvirkning-
sopplegg for å understøtte 
dannelsen av strategiske 
partnerskap og brukerdrevne 
initiativer i transformasjon-
sområder og bydeler. Deler av 
pilotprosjektet er nå perma-
nent integrert Københavns 
kommunes praksis under 
programmene Skab din by og 
CPH solution Lab. Hend-
holdsvis med folk flest og 
«stakeholders»/virksomheter 
som målgruppe.

“Kvadraturen er en schizofren liten perle med mange 
forskjellige interesser og aktører som ikke snakker 
sammen. Det er alt for mange parallelle innsatser som 
egentlig burde koordineres for å gi større synergi - 
folk gjør deres egne prosjekter og tenker for 
smått, isteden for å gå sammen i et samlet og 
effektivt økosystem.” 

- Hilde , Tegnerforbundet
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