Møte med samarbeidsgruppa og
kommunikasjonsgruppa for oppgraderingen av Thorvald Meyers gate
Tid: 12. juni 2018, kl. 09–12. Sted: Bydel Grünerløkka.
Til stede fra Bymiljøetaten: Yngve Ruud (prosjektleder), Katarina Young (ass. prosjektleder), Bård
Rane, Trude Olsen (nabokontakt) og Line Holand (kommunikasjonsrådgiver).
Andre til stede:
Jan Robert Johnsen og Inger Kristin Haugsevje (Grünerløkka kultur‐ og næringsforening), Tone Dalen
(UNiK), Rebekka de Leon (Løkka Gårdeierforening) og Tina Bangsund (Bydel Grünerløkka). I tillegg var
Marcus og Dina fra Norconsult til stede i siste halvdel.

Samarbeidsgruppa:
1. Viktige behov i byggefasen:
Prosjektet ferdigstiller nå konkurransegrunnlag iht. regulering av gata.
Varelevering
BYM har laget forslag til liste over info fra næringsdrivende for detaljplanlegging. Skjemaet vil danne
utgangspunkt for detaljplanlegging sammen med entreprenør. Skjemaet gjelder både varelevering og
kunder, utfylles av de næringsdrivende og leveres tilbake i løpet av sommeren.
2. Til orientering: Framdrift
Forutsatt forventet politisk behandling av reguleringsplan for Thorvald Meyers gate er 20. juni, og
forventet vedtak om finansiering i september, kan Bymiljøetaten starte forberedende
anleggsarbeider i desember 2018 og ferdigstilling til sommeren 2020. Oppstart avhenger av
oppgraderingen av Storgata, som er foran i løypa av prosjekter.
Gruppa påpeker at våren og sommeren er viktigst for midtre del av Thorvald Meyers gate, og ønsker
ikke arbeid der om sommeren.
Fase 1 (midtre del): desember 2018–mai 2019
Fase 2 (nedre del): mai 2019–september 2019
Fase 3 (øvre del): oktober 2019–mai 2020 (trikken begynner å gå)
NB! Fremdriften avhenger av og må detaljplanlegges med entreprenør. Bymiljøetaten regner med å
være helt ferdig med anleggsarbeid til juli 2020.
Fortauet ferdigstilles side for side, før gatearealet tas slik at anleggsområdet ikke hindrer unødvendig
for tilgang og for ferdsel.
3. Eventuelt: Riggplass i parker og julebelysning
Riggplass blir i Sofienbergparken, men fordrøyningsmagasiner skal lages i Birkelunden og på Olaf Ryes
plass, og det blir derfor anleggsarbeider i disse grøntområdene. Detaljplanlegging skjer sammen med
entreprenør.
Gruppa melder tilbake om at en må bruke minst mulig av parkarealet og holde veier/stier der folk
ferdes åpne slik at plassene i størst mulig grad kan brukes. Bydelen ønsker å vite mest mulig om
anleggsarbeid i parkene for å kunne planlegge utleie av parken. Viktig med god dialog!

Gruppa etterlyser oppfølging av samarbeidet om julebelysning. Bymiljøetaten foreslår at
julebelysning koordineres sammen med gatevarme, slik at Norconsult jobber med det.
4. Kort info om anleggsgjerder
Det er etablert et samarbeid med Kulturskolen (via Kulturetaten). I tillegg lager Bymiljøetaten en
overordnet plan for type og plassering av byggegjerder i gata, som også ivaretar sikkerheten.

Kommunikasjonsgruppa:
Byggegjerder i anleggsperioden
Bymiljøetaten med Norconsult og Kulturetaten har utviklet et forslag til plassering av og type
byggegjerder. Bakgrunnen for de ulike høydene er blant annet krav til sikkerhet og et ønske om å
kunne skape visuell og funksjonell orden i gata med plass til både kunst og informasjon om de
næringsdrivende.
 Foreslår dynamisk bruk av byggegjerder, noen ganger lave, andre ganger høye.
 Mer permanente gjerder på riggplassen i Sofienbergparken og anleggsområdet i Birkelunden,
for eksempel kritt‐tavler som kan brukes av folk på Løkka.
Kulturetaten har kunstprosjekter i anleggsområdet. I tillegg utvikler Kulturskolen et kunstkonsept for
byggegjerdene. Konseptet til Kulturskolen er:
 Historie, livet i gata (nåtid) og bevegelse, transport (fremtid) som settes på byggegjerde, og
med en åpning rundt anleggsstart.
Tilbakemeldinger fra gruppa
 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?
 Gruppa melder videre tilbake om at duker gjerne blir skitne. Hvordan kan butikkeiere bruke
byggegjerdene, jamfør forslaget til Tone, for å fortelle hvilken butikk som holder til her?
 Når det er arbeid inntil butikkene, brukes lave gjerder, og da ønsker gruppa at butikkene skal
kunne henge opp plakater i gitte rammer, selv om så bare for to uker.
 Gruppa foreslår videre å bruke historisk bilder som viser stedet du er på akkurat nå. Jan
Robert foreslår bruk av bilder fra en kommende bok.
 Gruppa ønsker et overordnet designprogram/designblikk på anleggsområdet som kan sørge
for helhet.
Fins en mellomløsning?
 Et kompromiss kan være at dukene ikke benytter hele størrelsen på de høye byggegjerdene,
og at (tosidige) aluminiumsplater brukes.
Bymiljøetaten tar med seg innspillene fra møtet og vurderer en endring av forslaget.

2. Samarbeid om kampanje (Opplev Grünerløkka)
Bymiljøetaten ønsker å være med på samarbeid om kampanje om å bruke Løkka, og foreslår at
Grünerløkka kan bli del av Bymiljøetatens Opplev Oslo‐kampanje, som inkluderer video til Facebook
m.m.
3. Deltakelse på Løkkadagene i september 8. og 9. september
Bymiljøetaten deltar på Løkkadagene og trenger strøm, telt og bord.

