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HENSIKTEN MED DAGENS MØTE 

Gi informasjon 

Ha dialog 

Få innspill 

……om anleggsfasen 

 

Senere kommer offentlig høring om reguleringsplanen og de konkrete 

løsningene. 

 



TIDSPLANEN 

Mars –april:  Møter med næringslivet 

Mars-april:  Prøvegravinger – 10 punkter 

April – mai:  Reguleringsplan til offentlig ettersyn 

Høsten 2017:  Reguleringsplan vedtatt  

November 2017:  Kontrakt m/ entreprenør 

Våren 2018:  Byggestart 

2019/20:  Ferdig ny gate 



AGENDA 

 

 Gjennomføring av anleggsfasen v/Markus Naue, Norconsult 

 Erfaringer fra Prinsens gate v/Jan Vidar Husby, Bymiljøetaten 

 Næringslivets behov, sesongvariasjoner, varer inn og ut, 

 v/Jon Anders Henriksen, Oslo Handelsstands Forening(OHF) 

 Økonomi i anleggsfasen 

 Kultur og kunst i anleggsfasen og i ferdig gate v/Aud Ganberg, 

Kulturetaten 

 Diskusjon og idéutveksling 

 Videre arbeid – kontaktpersoner, prosjektorganisasjon, 

kommunikasjon 



DE INVITERTE: 

 

: NÆRINGSDRIVERE  I 

MIDTRE DEL  AV TH MS GT 

 

: LUKS 

 

: UNIK OSLO 

  



PROBLEMSTILLINGER 

 Uoversiktlige trafikkforhold med uheldige løsninger for fotgjengere, 

syklister, varelevering og handel 

 Behov for opprustning/oppgradering – utdaterte løsninger, forfall i 

standard og miljøkvalitet 

 Trangt – behov for økt fremkommelighet 

 

 



VISJONEN 

 

 

«Thorvald Meyers gate skal bli  

et av Oslos mest attraktive byrom  

for næring, byliv og trikk» 

 



INTERESSENTER OG AKTØRER 

 

 Interesseorganisasjoner, beboere, næringsliv, gårdeiere 

 Bydelen  

 Ruter 

 Byantikvaren 

 Plan- og bygningsetaten 

 Kulturetaten 

 

 Sporveien 

 Vann- og avløpsetaten 

 Bymiljøetaten 

 



Birkelunden 

Thorvald Meyers gate 

< Schleppegrells gate > 

August kl 15:00 
August kl 15:00 



Byrom og møtesteder, fra «Designmanual for Oslo indre by», Oslo kommune 2006 

Ring 2 

Thorvald Meyers gate 

Ring 1 



THORVALD MEYERS GATE

PRESENTASJON AV FASEPLAN – FASE1

SOFIENBERGGATA – HELGESENS GATE
2017-03-15

MARKUS NAUE

OPPDRAGSLEDER  NORCONSULT



Visjonen:   
«Thorvald Meyers gate skal bli et av Oslos mest attraktive byrom 

for næring, byliv og trikk»

ILLUSTRASJON: NORCONSULT



INNHOLD

o Generell info om prosjekt Thorvald Meyers gate. Hva skal gjøres?

o Informasjon om anleggsplassen (utstrekning, bredde, sperringer) 

Hvordan foregår arbeidene?

o Drift av anleggsområde (gående forbi anleggsplassen, trikken, 

riggplasser, trafikk anleggsbiler). Begrensninger? 

o Adkomst til eiendommene (butikker, naboer, varelevering, renovasjon)



Samlet plan

Nye trikker NOK 4 mrd

Ny trikkeinfrastruktur og 

byrom NOK 2,5 mrd



Gateutforming



Hva skal gjøres?



Oversikt faseplaner



Prinsipp

Fase 1 Sofienberggata – Helgesens gate 

o En side om gangen: Først østre fortau, 

deretter vestre fortau

o Ferdigstillelse av fase 1 før start fase 2

o Kortest mulig anleggstid på fortau foran 

butikken.

o Enkeltspordrift for trikken (antall linjer 

under vurdering)



Utstrekning anleggsfase 1a

estimert anleggstid:  4,5 mnd.



Utstrekning anleggsfase 1a, snitt



Utstrekning anleggsfase 1b

estimert anleggstid:  2,5 mnd.



Utstrekning anleggsfase 1b, snitt



HVORDAN BLIR DETTE? GRENSEN



HVORDAN BLIR DETTE? GRENSEN



HVORDAN BLIR DETTE? VOGTS GATE VED RING 2



HVORDAN BLIR DETTE? PRINSENS GATE UTEN TRIKK



HVORDAN BLIR DETTE? ADKOMST BUTIKKER



ANLEGGSDRIFT

o Hovedadkomst for anleggsbiler via Sofienberggata og Seilduksgata

o Riggplass på sørsiden av Olaf Ryes plass og Birkelunden

o Kort vei fra rigg til anleggsplass.

o Maskiner parkeres i anleggsområde

o Ingen mellomlagring av masser etc.

o SIKKERHET – vaktmann følgeman



ADKOMST EIENDOM, VARELEVERING, RENOVASJON

o Ingen adkomst med bil for beboere eller næringsdrivende.

o Trikkens enkeltspor er tilgjengelig for brannbil / ambulanse.

o Varelevering fra sidegatene 

o noe lenger avstand

o Renovasjon fra sidegatene

o lenger trillevei

o sikre trilleflate 



KOMMUNIKASJON 

 Epost-liste til næringsdrivere 

 Nyhetsbrev 

 BYMs hjemmeside: nyhetsrom.bymiljoetaten.no/fremtidens-byreise  

 Facebook: https://www.facebook.com/byutviklinglokka/ 

 nabokontakt@bym.oslo.kommune.no (Trude H. Olsen) 

 Bymiljøetatens prosjektledelse: Katarina Young 

katarina.young@bym.oslo.kommune.no 
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