
THORVALD 
MEYERS GATE 
MØTE MED SAMARBEIDSGRUPPA 
OG KOMMUNIKASJONSGRUPPA 

11. desember 2018



AGENDA 
Klokka 9.00-10.00: Samarbeidsgruppa 
1. Gjennomgang av punktene fra forrige møte  
2. Status for prosjektet  
3. Fremdrift og veien videre 
  
Klokka 10.00-11.00: Kommunikasjonsgruppa 
1. BYM svarer ut alle innspill om kommunikasjon i anleggsfasen 
2. Plan for gata i anleggsperioden: 
• Byggegjerder med barnetegninger  
• Utstilling med historiske bilder ved Olaf Ryes plass  
• Hvor kan de frittstående skiltene stå, og hva er innholdet? 
• Plan for riggplass i Sofienbergparken og i Birkelunden  

 
 



2. STATUS  
Bra interesse i markedet, det kom inn 3 tilbud:  

 
• HAB Construction og Øst-riv  
• JV NRC 
• Isachsen anlegg AS 

 
 



2. STATUS  
Grundig evaluering av tilbud: 
 
• Pris teller 60 % 

 
• Kvalitet teller 40 %: 

• Kompetanse 8 % 
• Miljøbelastning i anleggsfasen 12 % 
• Oppgaveforståelse 20 % 

 
• Kvalitet ble vurdert uavhengig av pris 
 



2. STATUS  
• Meddelelsesbrev ble sendt ut til entreprenørene 28. november. 

 
• Karenstid 10 dager, gikk ut 8. desember. Det er ikke kommet inn 

noen klager. 
 

• Kontrakt med Isachsen anlegg AS signeres 11. desember. 
 

 



2. STATUS  
• Vi har fått en entreprenør vi kjenner godt og som har god erfaring 

fra lignende byggeprosjekt (Tinghuset-Tullins gate) – Isachsen 
med Steen&Lund, Norsk jernbanedrift og Trase AS. 
 

• Vi starter nå prosessen med å lage en detaljert fremdriftsplan 
sammen med entreprenøren.  

 



3. FREMDRIFT OG VEIEN VIDERE 
• Vi har gått gjennom faseplanene en gang til.  

 
• Det er ikke mulig å endre på fasene av hensyn til trikkens 

avvikling.  
 

 



3. FREMDRIFT OG VEIEN VIDERE 
• Mye av den videre kommunikasjon med de berørte håndteres nå 

direkte mellom nabokontakt og næringsdrivende, og nyhetsbrev vil 
være viktigste kommunikasjonskanal i anleggsfasen. 
 

• Vi vil invitere samarbeidsgruppa til evaluering av fase 1 for så å 
kunne ta erfaringene med oss videre i prosjektet.  
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24 historiske bilder, Olaf Ryes plass 



Eksempel på historisk bilde 



• Schous plass 

 
 

 

Plassering av infotavler 



• Olaf Ryes plass 

 
 

 

Plassering av infotavler 



• Birkelunden 

 
 

 

Plassering av infotavler 



Eksempel siktkrav – X-kryss 



Krav iht. normal «Gate- og  veiutforming for 
Oslo kommune 

 



Eksempel siktkrav – gangfelt 
 



Krav iht. Statens Vegvesen HB V127 



Eksempel på utforming 



Eksisterende taxiholdeplass ved Birkelunden 
flyttes og brukes som lagerplass i anleggsfasen 



Lagerplassen i Birkelunden forskjønnes, og gangveien 
legges om. Informasjon inn mot parken, enten på 

tregjerder eller vanlige anleggsgjerder. 
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Eksempel på utforming 



Eksisterende taxiholdeplass ved Birkelunden 
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Oversikt – kommunikasjon og byggeplasskilt i anleggsperioden 

Innspill fra samarbeids- og kommunikasjonsgruppa  

 Kategori Innspill (forslag til tiltak) Tilbakemelding 
1 Kommunik

asjon 
Visitløkka mener at det er stort behov for 
kommunikasjon mot beboere og næringsdrivende på 
Løkka og ønsker at vi skal gå fra møtet med noe 
håndfast. 

BYM har kommunikasjonsplan for TMG med 
aktiviteter rettet mot både næringsdrivende og 
beboere.  

2  Gruppa ønsker et overordnet 
designprogram/designblikk på anleggsområdet som 
kan sørge for helhet. 
 

Vi har enhetlig profil i tråd med Fremtidens 
byreise (samarbeidet mellom Sporveien, BYM 
mfl.) som brukes til å designe anleggsområdet. 
Dette ble presentert i møte med 
samarbeidsgruppa 6.6 – se referat 
https://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/thorvald-
meyers-gate/ 
 

3 Skilting  Ønsker fast informasjon på Birkelunden, Olaf Ryes plass 
og på Schous plass - ved trikkestoppene.  
 

Ja, det er mulig, men må tilpasses sikt og 
trafikksikkerhetsforhold. Skiltene er fastmontert 
og skal stå i 2 år. Samarbeidsgruppen inviteres til 
innspill på tekst. 
 

4  Der det er mulig, særlig ved riggplassen i Birkelunden er 
det ønske om permanente/stabile gjerder – eksempelvis 
slik det var tregjerder på Nedre Foss. 

Det er mulig med permanente gjerder i 
Birkelunden der det ikke er inn- og utkjøring. Her 
kan tregjerder settes opp som er tilgjengelig for 
gruppa; hvis ikke settes anleggsgjerder opp med 
byggeplassinformasjon. Utsmykningen er på 
gjerdene mot parken. 
 

5  Ønsker skilting som viser hva slags butikker som er åpne 
før en kommer inn i anleggsområdet samt kvartalsvise 
oversikter over hvilke butikker som er åpne. Lages i 
enhetlig design og kun med navnet på den enkelte 
bedrift (uten logo). 

Det er ikke mulig med kvartalsvise skilt pga. 
trange forhold for fotgjengere, sikt og 
trafikksikkerhet. Men det er mulig med infotavler 
før en kommer inn i området – se punkt 3 og 4. 

6  Ønsker en konkret plan for bruk av byggegjerdene, som 
blant annet viser hvor informasjonen fra BYM settes opp 
og hvem som har ansvar for driften av dem. 
 
Ønsker også at det defineres hvem som er ansvarlig for 
gjennomføring, kostnader, vedlikehold og 
oppgraderinger underveis på de forskjellige delene. 
 
Gruppa foreslår videre å bruke historiske bilder som 
viser stedet du er på akkurat nå. Jan Robert foreslår 
bruk av bilder fra en kommende bok. 
 
Ønske om at vi på byggeplasskiltene må få inn 
«Butikkene er åpne som normalt» - eller tilsvarende 
tekst. 
 

BYM har laget en plan for byggegjerdene, som 
inneholder prosjektinfo, barnetegninger og 
historiske bilder.  
 
BYM er byggherre og er ansvarlig for kostnader 
osv. Entreprenør har ansvar for drift (holde 
skiltene i orden).  
 
Historiske bilder blir egen utstilling ved Olaf Ryes 
plass basert på bok om Løkka. 
 
«Butikkene er åpne som normalt» tas inn på 
infoskilt. 

7  Gruppen fra Grünerløkka har ikke avvist forslag om 
digitale skilt 

BYM velger en analog løsning, som ikke trenger 
strøm/jording. En slik løsning er mer robust. Se 
også punkt 4 og 5. 
 



8 Bygge- 
gjerder 

Gruppa mener det er svært viktig med innsyn til 
butikkene, og at høye gjerder med print derfor er en 
utfordring. Er det et krav med høye gjerder? Fins en 
mellomløsning? Et kompromiss kan være at dukene ikke 
benytter hele størrelsen på de høye byggegjerdene. 
Dukene på byggeplassgjerdene skal være i høyde 1,4–
1,5 meters høyde. 

2 meter høye gjerder er nødvendig pga. 
sikkerhet, men selve duken er kun i 140-150 cm 
høyde slik at de gir sikt inn mot butikkene.  

9  Når det er arbeid inntil butikkene ønsker gruppa at 
butikkene skal kunne henge opp plakater i gitte rammer, 
selv om så bare for to uker. Ønsker click-on rammer (i 
størrelse A2) der hver bedrift kan profilere seg i stedet 
for trykket duk. Trykket duk er for dyrt for mange. 
Rammene settes på fremsiden av byggegjerdene. 
 
Denne løsningen ønskes i stedet for BYMs forslag der 1 
av 3 byggegjerder er tilgjengelig for de næringsdrivende. 
Gruppa presiserer at de ikke ønsker reklame på duk.  
 

BYM er enig og tilrettelegger for click-on 
rammer.  
 
 
 
 

10  Gruppa melder videre tilbake om at duker gjerne blir 
skitne. Ønsker at informasjonen på byggegjerdene ikke 
ser shabby ut og lages i fint materiale, for eksempel 
aluminiumsplater 
 

BYM følger opp byggegjerdene slik at de alltid ser 
presentable ut.  
 
Dukene er bestilt i mesh. Aluminium er en dårlig 
løsning pga. helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
Skiltene blir tunge, de kan bli tatt av vinden og er 
strømførende under spenningsatt kontaktledning 
for trikk. Se også punkt 6. 

11 Løkka-
dagene 

Gruppa ønsker å samarbeide for felles informasjon 
under Løkkadagene 8. og 9. september. 
 

Utført 

12 Kontakt-
punkt 

Gruppa synes det er viktig at næringsdrivende må kunne 
kontakte BYM på en enkel måte, for eksempel dersom 
byggeplasskilt mangler eller er utsatt for hærverk.  
 

Nabokontakt er kontaktpunkt  

13  Gruppa ønsker at BYM er tilgjengelig for 
tilbakemeldinger, men også at BYM er fysisk til stede i 
gata/prosjektet, for eksempel nabokontaktrunder og et 
utekontor. 
 
 

BYM vil ha utstrakt kontakt med berørte 
gjennom nabokontaktens butikkbesøk og ved å 
ha en egen butikk-kontakt. 
 
Entreprenør skal ha fast butikk-kontakt ute i gata 
som har den praktiske oppfølgingen mot 
næringsdrivende og gårdeiere, for eksempel med 
tanke på varelevering.  Butikk-kontakten holder 
oversikt over innmeldte behov for varelevering 
der anleggsarbeid pågår og oppdaterer 
vareleverings-oversikten basert på behov meldt 
fra næringsdrivende minimum 24 timer før 
leveringstidspunkt. 

14 Kampanje Gruppa ønsker å samarbeide med BYM om en kampanje 
(ett budskap, ulike kanaler). BYM kan ikke være med på 
en markedsføringskampanje, men gruppa er enig i at 
det handler om å mobilisere folk til å BRUKE LØKKA (ikke 
kjøpe varer på Løkka).  
 

BYM ønsker å være med på synliggjøre Løkka, 
eksempelvis ved å lage en video til sommeren 
2019. 

15 SMS Det er et uttrykt ønske fra næringsdrivende om 
varslinger via SMS i stedet for e-post for informasjon om 
støy, vannavstenging etc.). 
 

BYM har vurdert ulike typer SMS-løsninger og 
ønsker å anskaffe samme løsning som Sporveien 
bruker i Grefsenveien-prosjektet. 



16 Varsling 
nattarbeid 

Nattarbeid varsles i god tid, særlig med tanke på at 
utesteder har vaktlister for 14 dager. 

For å kunne utføre nattarbeid, må vi ha tillatelse 
fra bydelsoverlegen, og vi følger derfor standard 
rutiner som er strenge og tilsier varsling på 
forhånd. Både sms og nabovarsel er mulige 
varslingsmetoder. 

17 Fremdrifts-
planer 

 Fremdriftsplaner for prosjektet vil bli formidlet 
gjennom BYMs nyhetsbrev. 
 

18 Bruk av 
parker 

Bydelen ønsker å vite mest mulig om anleggsarbeid i 
parkene for å kunne planlegge utleie av parken. Viktig 
med god dialog! 
 
Festivalen Piknik i parken skal ha festival 13–15. juni i 
Sofienbergparken. Ønske om skisser over plassering av 
potensiell riggplass i Sofienbergparken og i Birkelunden. 
 

Bydelen er informert om Piknik i parken. 
Prosjektet har gjennomført møte med bydelen 
og holder kontakt videre.  
 

19 Prosjekter 
på Løkka 

Ønsker oversikt over hva som bygges på Løkka generelt.  
 
 

Det er i liten grad byggeprosjekter på Løkka i 
2019. Det som er mest relevant er sykkel-
prosjekter, og vi kan sende oversikt på epost til 
gruppa. 

20 Løkka 
gårdeier-
forening 

Løkka Gårdeierforening opprettet egen ressursgruppe 
for å hente inn erfaringer fra tidligere prosjekter. Denne 
gruppa hadde egne møter med daværende 
prosjektleder for å sikre kunnskapsoverføring og unngå 
unødvendige komplikasjoner. Krav og forventninger ble i 
etterkant sendt i eget skriv. Dette arbeidet forventes 
ivaretatt og videreført til nåværende og kommende 
prosjektledelse, samt entreprenør.  

Krav og forventninger er fulgt opp. 
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