Møte 4 med samarbeidsgruppa – oppgradering av Thorvald Meyers gate
Tid: 27. november kl. 10–12. Sted: Lakkegata skole/Slurpen.
Til stede: Katarina Young (ass. prosjektleder), Trude Olsen (nabokontakt), Marcus Naue (Norconsult),
Kjetil Espedal (Norconsult), Inger Kristin Haugsevje (Grünerløkka kultur‐ og næringsforening), Tone
Dalen (UNiK), Rebekka de Leon (Løkka Gårdeierforening), Kai Jarre, Åsa Formark og Olle Frandsen.
Ikke til stede: Yngve Ruud og Line Holand.
Møtet var i sin helhet viet møbleringssoner i Thorvald Meyers gate, særlig plassering av
vareleveringslommer og uteserveringssone.

1. Grünerløkka kultur‐ og næringsforening viste sine forslag til skisser for Thorvald Meyers gate
Grünerløkka kultur‐ og næringsforening viste sine forslag til møbleringssoner. Kort oppsummert er
det ønske om permanente uteserveringer, gjerde mot trikken og at vareleveringslommene kobles
mot butikker, ikke serveringssteder. Dette mener de er trafikksikkert og mer funksjonelt for
næringsdrivende mht. flytting av møbler.

2. Bymiljøetaten redegjorde for premisser for sitt forslag til vareleveringsløsning
Bymiljøetaten har som del av reguleringsplanen for Thorvald Meyers gate utført en
vareleveringsanalyse som er en beregning over antall varelevering. I tillegg har etaten fulgt veileder
fra Statens vegvesen, bransjestandard for varelevering (dialog med LUKS).
I henhold til forslaget til reguleringsplanen skal møbleringssonene være fleksible. Dette innebærer at
den enkelte vareleveringslommen brukes til varelevering frem til klokka 12.00 på dagen, og deretter
til servering. Varelevering er tillatt fra sidegater etter gjeldende skilting.
Kommentarer fra Grünerløkka kultur‐ og næringsforening:
 Gruppa ønsker at plasseringen tar mer hensyn til type næringsdrift, særlig forskjellen på
restaurantdrift/serveringsdrift og butikkvirksomhet.
 Gruppa ønsker varelevering i midtre del av gata plassert utenfor den gamle brannstasjonen
siden det her er butikker, ikke serveringsdrift.

3. Bymiljøetaten redegjorde for gatemøblering (fargebruk, belegg, benker, avfallsbeholdere og
sykkelparkering)
Det skal være samme farge på vareleveringslomma som serveringssonen/møbleringssone.
Ca. 190 sykkelparkeringsplasser i gata. I møbleringssonen er det tredelte avfallsholdere med
kildesortering, som regel plassert ved siden av sitteplass. I møbleringssonen i midtre del blir det
gjerder og pullerter der det er fast uteservering.
Ifølge reguleringsplanen skal det være minst to benker pr. kvartal.
Bymiljøetaten foreslår tre typer sitteplasser på Løkka:
a) Granittbenk med tre på toppen.
b) Sittepodie i granitt og tre. Gir plass til mange og har vegetasjonsfelt i midten.
c) Sitteplass i kombinasjon med trær i nedre delen av gata. Inkluderer regnbed/overvannshåndtering.

Kommentarer fra Grünerløkka kultur‐ og næringsforening:
 Benkene må ikke være så lette å tagge. Hva med benker med føtter i stedet?
 Avfallsbeholderne må ta i mot pappbegere for kaffe, som er et stort problem på Løkka.
 Mener at forslagene til benker tar for lite hensyn til identiteten til Grünerløkka og for lite
respekt for historien. Ønsker estetisk mindre massive benker og at benkene gjenspeiler
Løkkas særpreg. Dette ble også påpekt av UNiK.
 Gruppa er opptatt av muligheten for å flytte på gjerdene og pullertene.

4. Hva skjer videre?
VARELEVERINGSLOMMER
Bymiljøetaten tar med seg gruppas innspill videre. Bymiljøetaten presiserer at løsningen ikke kan
være i konflikt med reguleringsplanen – antall vareleveringslommer kan ikke reduseres, men selve
plasseringen kan endres.
SITTEPLASSER
Både gruppa og Bymiljøetaten finner forslag til sitteplasser som er mindre massive og har en særegen
Løkkastil. Frist for forslag til nye sitteplasser 20. desember.

5. Neste møte i januar
Nytt møte i midten av januar hvor Bymiljøetaten presenterer endelig forslag til benker og
møbleringssoner/vareleveringslommer.

