THORVALD MEYERS GATE

PRESENTASJON
PROSJEKT OG ANLEGGSFASE
2017-09-04
PROSJEKTLEDERE BYMILJØETATEN
KATARINA YOUNG OG YNGVE RUUD

MØTE MED NÆRINGSDRIVENDE ++ TMG
Forslag til agenda:
1. Hva slags samarbeid/rolle skal dette forumet ha? Hva slags temaer skal vi
ta opp? Hva slags hyppighet på møtene?
- Herunder at vi tar jevnlige møter i anleggsfasen for å dele erfaringer og
kunnskap: Hva fungerer bra i anleggsperioden, hva kan bedres? Hva er viktig
erfaring å ta med oss til neste fase?
2. Svar på innspill fra Visitløkka i forbindelse med reguleringsplanen for
Thorvald Meyers gate (innspill som har med anleggsfasen å gjøre)
3. Fremdrift/status for arbeidet med Thorvald Meyers gate
4. Kunst i anleggsfasen – praktisk gjennomføring og involvering
5. Eventuelt

FRAMDRIFT

o Adkomst til eiendommene
o
o
o
o
o

Butikker med ansatte og kunder
Boliger med eiere og leietagere
Varelevering av alle kategorier (gående, sykkel, bil og tankbil)
Renovasjon og vedlikehold
Blålysetatene med alle roller

Oversikt faseplaner
Fase 3

Fase 1

Fase 2

Prinsipp v/enkeltsporet trikkedrift
o
o
o
o

En side om gangen: Først østre fortau, deretter vestre fortau
Kortest mulig anleggstid på fortau foran butikken
Enkeltspordrift for trikken (2 av dagens 3 linjer i drift)
Ferdigstillelse av fase 1 før start fase 2 osv

Delstrekninger og anleggsfasene med klatrespor

Eksempel (snitt utgående) anleggsfase

Eksempel (snitt inngående) anleggsfase

ANLEGGSDRIFT

o Atkomst for anleggsmaskiner via sidegater
o Riggplass i Sofienbergparken
og syd ved Birkelunden
o Kort vei fra rigg til anleggsplass.
o Maskiner parkeres i anleggsområde
o Ingen mellomlagring av masser etc.
o Utfordringer med framkommelighet
o
o
o
o
o
o

Næringsdrivende
Varelevering
Kunder
Beboere
Blålysetatene
Renovasjon

OVERSIKTSKART MED LISTE OVER 77 GÅRDEIERE I
THORVALD MEYERS, SOM VI SKAL FØLGES OPP

Oppsummering
Møte med kontaktgruppa angående kommende byggeprosjekt i Thorvald Meyers gate
Tid: 4. september kl. 09‐11 Sted: Bydel Grünerløkka. Referent: Trude Olsen, Bymiljøetaten
Til stede fra Bymiljøetaten:
Yngve Ruud (prosjektleder) og Katarina Young (ass. prosjektleder), Kamran Kanirash (byggeleder),
Trude Olsen (nabokontakt) og Marcus Neue (Norconsult).
Til stede fra kontaktgruppa: Jan Robert Johnsen (Grünerløkka kultur‐ og
næringsforening/kontaktgruppa), Åsa Formark (kontaktgruppe), Tone Dalen (kontaktgruppa/UNiK),
Kai Jarre (kontaktgruppa) og Rebekka de Leon (Løkka Gårdeierforening).

1. Hva slags samarbeid/rolle skal dette forumet ha? Hva slags temaer skal vi ta opp? Hva slags
hyppighet på møtene?
‐ Herunder at vi tar jevnlige møter i anleggsfasen for å dele erfaringer og kunnskap: Hva fungerer bra
i anleggsperioden, hva kan bedres? Hva er viktig erfaring å ta med oss til neste fase?
Dette spørsmålet ble ikke besvart og settes opp på agendaen til neste møte.

2. Svar på innspill fra Visitløkka i forbindelse med reguleringsplanen for Thorvald Meyers gate
(innspill som har med anleggsfasen å gjøre)
Se eget dokument.

3. Fremdrift/status for arbeidet med Thorvald Meyers gate
Forslag til reguleringsplan for Thorvald Meyers gate er nå hos Plan‐ og bygningsetaten, før det sendes
videre til politisk behandling i Rådhuset. Samtidig er byggeprosjektet i kvalitetssikringsfasen, såkalt
KS2 som skal vurdere om planleggingen og kostnadene for det valgte alternativet er realistisk.
Forhåpentligvis blir det politisk vedtak i februar og byggestart i april.

4. Kunst i anleggsfasen – praktisk gjennomføring og involvering
Bymiljøetaten har ansvaret for forskjønning på byggeplassgjerder, mens Kulturetaten (KUL) har
ansvaret for temporær kunst.

5. Eventuelt: Viktige innspill/behov fra næringsdrivende:
‐ Er det mulig med kortere faser?
‐ Vi har faseplaner, men de er ikke endelig bestemt og detaljerte ennå. Dette arbeidet avhenger av
flere faktorer, blant annet om det skal gå trikk eller ikke. Det er ikke avklart om trikk på enkeltspor
skal gå eller ikke i anleggsperioden. Ved at trikken ikke går, er det mulig med kortere
faser/strekninger.

‐ Det er viktig at det er adkomst til butikkene.
‐ Planen er å ha en stripe av fortauet åpent, men det vil bli en kort periode med «bruer» inn til
butikkene når vi jobber helt inntil fasaden.
‐ Fase 1 (midtre del av Thorvald Meyers gate) må ikke tas på sommeren. Dette er hjertet av Løkka,
som også driver inn kunder til de andre delene av Løkka.
‐ Faseplaner er ikke lagt ennå, men Bymiljøetaten tar med innspillet i planleggingen.
‐ Ikke la fortauet utenfor butikkene ligge lenge uten siste finish/asfalt.
‐ Dette er noe vi ser på sammen med vår entreprenør. I Thorvald Meyers gate har vi en del
fleksibilitet siden det er mer fleksibelt å legge stein enn asfalt.
‐ Ønsker fremdriftsplaner og daglige meldinger om støy, gjerne via Twitter fra entreprenør.
‐ Bymiljøetaten synes innspillet om «støy‐twitring» er spennende og tar dette med som innspill
videre. Fremdriftsplaner vil bli tilgjengelig for kontaktgruppe når disse foreligger i mer detaljert og
form som grunnlag for entreprisen.
‐ Ønsker å se budsjettet for prosjektet.
‐ Budsjettet er ikke ferdig ennå, men dette blir mulig når det er ferdig.
‐ Ønsker sammenligningsgrunnlag og fakta på bordet angående omsetning i forbindelse med
anleggsarbeid (før og etter‐situasjon). Ønsker å benchmarke basert på omsetningstall fra de
næringsdrivende i Thorvald Meyers gate.
‐ Visitløkka henter inn tillatelse fra medlemmer i Visitløkka om å hente inn omsetning, og oversender
data til Bymiljøetaten. Bymiljøetaten sjekker ut på hvilket nivå vi har lov til å følge opp slike data.
‐ I stedet for fleksible møbleringssoner, ønskes det faste plasser for varelevering og faste plasser for
uteservering (uteserveringsplasser plassert der serveringssteder er). Vil gjerne vite når beslutningen
tas og ha innsyn i beslutningsprosessen dersom forslaget ikke går igjennom.
‐ Saken er en del av prosessen med reguleringsplan. Først skal reguleringsplanen behandles av Plan‐
og bygningsetaten og så oversendes politikerne. Deretter vil Bymiljøetaten følge opp beslutningen i
dialog med bydelen som forvalter gategrunnen. Vi holder kontaktgruppa orientert om prosessen.
‐ Innspill angående kommunikasjon: Lite tid til spørsmål og svar etter møtene med næringsdrivende,
nyhetsbrevet bør ligge ut og være tilgjengelig på internett, synes det er bra med Sporveiens
facebookside for Thereses gate.
‐ Bymiljøetaten følger opp innspillet og setter informasjon og informasjonstiltak på agendaen i et
senere møte med kontaktgruppa.
‐ Ønsker oversikt over alle prosjekter på Grünerløkka
‐ Det er først og fremst sykkelprosjekter som Bymiljøetaten har på Grünerløkka. Et eget dokument
med oversikt over sykkelprosjektene er lagt ved som vedlegg.
Neste møte:
mandag 9. oktober, kl. 9.00–11.00, i Bydel Grünerløkkas lokaler i Markveien 57.
Forslag til agenda:
1. Hva slags samarbeid/rolle skal dette forumet ha? Tema, hyppighet på møtene etc.
2. Status for arbeidet med Thorvald Meyers gate
3. Oppfølging av punkter fra forrige møte
4. Eventuelt?

Svar på innspill fra Visitløkka i forslaget til
reguleringsplan for Thorvald Meyers gate
Nedenfor gjengis Visitløkkas innspill, mens Bymiljøetatens svar er gjengitt i kursiv.
Brostein: Det må som et minimum brukes brostein ved f.eks. møbleringspunkter og rundt
beplantninger for å binde sammen øvre, midtre og nedre del av Thorvald Meyers gate. Ber om at
overgangen ved Birkelunden blir gjort både pen, driftssikker, uten fare for større hull og kanter.
‐ Reguleringsplanen legger opp til bruk av brostein/naturstein/granitt i møbleringssonen.
Møblering: Ønsker å delta i utvelgelsesprosessen. Ønsker pene klassiske møbler som er tilpasset
Grünerløkkas arkitektur og klassiske uttrykk.
‐ Møblering blir designet og utvalgt av erfarne rådgivere og i samråd med Byantikvaren. Løsninger er
i stor grad valgt og skal kvalitetssikres av referansegruppe. Vi tar med oss innspillet videre. Følges opp
av Bymiljøetaten.
Beplantning ved Ryes Plass: Det er et ønske om beplantning av trær på østsiden av gaten ved Olav
Ryes plass, i form av trær som ikke er for plasskrevende (Se eksempelbilde i uttalelsen)
‐ Det er, trikk, holdeplass og trangt med plass i dette kvartalet slik at dette ikke er mulig å få til.
Flere søppelkasser: Nok søppelkasser settes opp langs hele Thorvald Meyers gate. En eventuell
oppføring av stolper bør inkluderes, samt etterstrebes for en ensformig utforming av løsning. Det er
et problem med for få søppelkasser i dag.
‐ Det blir en standard løsning i gaten, med tilpasset antall og plassering.
Leskur på Ryes plass trikkestopp: Ønsker en avklaring på teksten i forslagets side 31: «Plassering av
leskur på østre perrong er foreslått kartfestet mens plassering av leskur på vestre perrong skal
plasseres ved rammesøknad». Ønsket er, uansett betydning av teksten, at leskuret i så stor grad som
mulig er transparent, så det opprettholdes god sikt i gangretning samt til butikkvinduer bak skuret.
‐ Dette jobber vi med nå. Følges opp av Bymiljøetaten.
Varelevering til DeLuxe music, Thorvald Meyers gate 33A: Det må tilrettelegges for varelevering
under anleggsperioden. Når det skal oppgraderes foran kirken og i gaten, er det viktig for driften i
selskapet at gaten Paulus Plass syd er åpen for inn/utkjøring av varetransport fra Markveien. Det bes
om at BYM avtaler en konkret løsning med bedriften.
‐ Her vil en «butikk‐kontakt» ha jevnlig dialog og befaring med næringsdrivende for å sikre
varelevering. Følges opp av Bymiljøetaten.
Flytting av anleggsområde: Ønsker en seriøs vurdering av Sofienbergparken sydvest som
anleggsområde. Å anlegge dette på Ryes plass har følgende ulemper:
‐
‐
‐
‐

Blokkerer siktlinjer for gående og skaper fremkommelighetsproblemer
Fjerner mulighetsrom for risikodempende tiltak for handelsstanden
Generelt skjemmende, både for parken og nærliggende butikker og uteservering
Vanskeliggjør varelevering i gaten

‐ Utført. Riggplass er plassert ved Sofienbergparken etter innspill fra næringsdrivende.

Informasjonsskjermer: Henviser til innsendt forslag fra 8.mars: 17/06485 Forslag til
informasjonsskjermer på Grünerløkka. Utdrag: «Vi foreslår derfor at det settes opp interaktive,
digitale informasjonsskjermer på strategiske steder på Grünerløkka, f.eks. Birkelunden, Ryes Plass og
Schous plass. Tavlene bør ha kart over handelsdrivende og institusjoner på Grünerløkka på en
samlende og helhetlig måte – så selv om gravearbeidet vanskeliggjør tilgjengeligheten til enkelte
adresser, vil totalbildet oppfattes som bra».
‐ Vi tar med oss forslaget videre som del av kommunikasjonsarbeidet for Thorvald Meyers gate. Det
er avsatt informasjonsmidler til prosjektet, men hvilke konkrete tiltak som bør utføres, er ikke avklart.
Vi vil gjerne diskutere kommunikasjon i prosjektet med dere og setter informasjonstiltak på agendaen
i et senere møte med dere. Følges opp av Bymiljøetaten.
Varelevering mellom Seilduksgata og Nordre gate, Søndre gate: Ønsker en beskrivelse av hvordan
varelevering inkl. øl‐tankbil kan løses når denne delen er i anleggsperiode, samt hvordan forhindre
kaos med ølbiler som må rygge ut av gater, som f.eks. i Søndre gate. Vil det f.eks. være aktuelt å
fjerne P‐plasser i Søndre gate i anleggsperioden?
‐ Varelevering må så mye som mulig foregå i sidegater. Spesielle behov som øl‐tankbiler må vi løse i
samarbeid med næringsdrivende og entreprenør. Vi setter dette som et premiss som må med i
entreprenørens anleggsgjennomføring. Følges opp av Bymiljøetaten.
Vareleveringslomme: Varelevringslommene må ha en lang rekke funksjoner for å løse byens behov –
og fungere gjennom hele døgnet:
‐
‐
‐
‐
‐

Rørleggere, sugebiler, snekkere osv. må kunne parker gjennom hele døgnet.
Ambulanse/Politi/Brannvesen
Hjemmehjelp/TT‐transport må kunne parkere
Flyttebil må kunne parkere
Tidsbestemt varetransport fungerer dårlig. Vi får en by med endrede forhold for transport,
noe som gjør tidsstyring enda vanskeligere enn i dag. Erfaringer fra Tjuvholmen med
leveranser til restauranter som ikke åpner før kl. 14, viser hvor krevende dette er
logistikkmessig.
‐ Det er heller ikke mange som har plass til møbler inne i sine lokaler, og må benytte
møbleringssoner hvor disse kan låses fast for natten.
Foreslår at det utvikles et nytt skilt som støtter disse funksjonene.
‐ Vi ser behovet og tar med innspillet videre i vurderingen av hvordan disse vareleveringslommene
skal fungere og skiltes. Samtidig er det ønskelig å begrense kjøring i denne gaten mest mulig. Følges
opp av Bymiljøetaten.
Møbleringssoner: Lurer på om skisserte møbleringssoner med servering vil godkjennes av
Næringsetaten. Vi har henvendt oss, men avventer svar. Det forutsettes at skjenking tillates for at
dette planverket skal være aktuelt.
‐ Utført. Dette skal være i henhold til retningslinjer for skjenking.
Oppheng julegate: Ber Bymiljøetaten om at det tilrettelegges med kontakter og oppheng til julegate i
forbindelse med oppheng av gatebelysning på wire over kjøreledning til trikken.
‐ Vi ser på muligheten for å lage julegatebelysning, da det har vært mulig å få til via samarbeid andre
steder. Følges opp av Bymiljøetaten i samarbeid med Løkka gårdeierforening.

Gratis bruk av parker og fortau under anleggsperioden: Ønsker at Bydel Grünerløkka og
Bymiljøetaten vil gi handelsstanden mulighet til kostnadsfritt å bruke offentlig grunn i
anleggsperioden, etter nærmere avtalte aktiviteter.
‐ Vi undersøker med Bydel Grünerløkka om dette er mulig. Følges opp av Bymiljøetaten.
Byggefaser: Næringsdrivende må få beskjed om når arbeidet settes i gang slik at de kan planlegge
innkjøpet av varelager på minst 6 måneder i forveien. Slik planlegging kan redusere risiko for de
handelsdrivende og vi krever at dette planlegges med oss.
‐ Vi vil orientere dere så snart vi vet, men samtidig er det vanskelig å vite oppstart så tidlig som
6 måneder i forveien. Byggestart er avhengig av både saksbehandlingstid i Plan‐ og bygningsetaten
og deretter at reguleringsplanen vedtas og finansieres av politikerne, og går alt etter planen kan vi
starte bygging i april 2018. Følges opp av Bymiljøetaten.
Forventer videre å ha beslutningsmyndighet på rekkefølgen av de tre utbyggingsfasene på
tidspunktet etter at de politiske beslutningene er gjort og man er i samtale med entreprenør.
‐ Vi vil i dette forumet orientere dere om rekkefølgen på fasene, slik at dere kan gi innspill. Vi ønsker
dialog og innspill på fasene, men samtidig må fasene blant annet sees i sammenheng med
koordinering mot andre prosjekter, som Storgata. Følges opp av Bymiljøetaten.
Støymålere: Ber om at Sporveien setter opp støymålere på strategiske steder med en gang. Ser med
bekymring på Sporveiens oppførsel i denne saken, hvor de insisterer på å grave på nattestid, bortsett
fra når det er strengt nødvendig. Krever at særlig Sporveien legger opp til bedre informasjon og
dialog i dette prosjektet, og vil gjerne ha en skriftlig tilbakemelding på dette fra informasjonssjef Cato
Asperud.
‐ Vi tar med innspillet videre, men oppfordrer dere også til å ta kontakt med Sporveien.
Følges delvis opp av Bymiljøetaten.
Utsette fjerning av P‐plasser i området: Ber om at fjerning av P‐plasser i området, som beskrevet i
KVU og sykkelsti‐prosjekter, utsettes til etter anleggsfasen. Det bør også avklares for oss om dette
henger sammen med innføringen av beboerparkering.
‐ Det koordineres mot innføring av beboerparkering, slik at dette henger sammen med endringen vi
skal gjøre. Følges opp av Bymiljøetaten.
Gatetun i Grüners gate: Det er ikke beskrevet i planen nøyaktig hva som skal gjøres i Grüners gate
øst for Markveien. Fra næringslivet på nordsiden av Ryes Plass, bes det om at arbeidet foregår
utenfor serveringssesong, og at det tas med i betraktningene at tankbil for øl må kunne komme til for
levering i gaten, under og etter arbeidsperioden. Det er heller ikke helt klart hvordan varelevering til
disse eiendommene skal fungere.
‐ Vi skal ikke gjøre fysiske endringer i Grüners gate. Det blir kun skiltet som gatetun og åpent for
varelevering fra Toftes gate.
Stolpehull langs uteservering: I forbindelse med avgrensning av uteservering mot trikkeskinner, bør
det av sikkerhetshensyn lages hull i dekket ca. hver 1,5 m så man kan sikre området med egnet
avsperring. Ikke‐permanente ordninger kan velte og komme under trikken, noe som medfører en
potensiell fare. Vi har også foreslått en dialog med Næringsetaten på dette området, da dagens
praksis ikke er kjent.
‐ I serveringssoner mot trikkeskinner vil det bli satt opp et permanent gjerde.

