Møte med samarbeidsgruppa og kommunikasjonsgruppa
for oppgraderingen av Thorvald Meyers gate
Tid: 3. oktober 2018, kl. 09–11. Sted: Bydel Grünerløkka.
Til stede fra Bymiljøetaten: Torunn Carlsson (avdelingsdirektør Samferdselsprosjekter), Alena
Bakkan (fungerende prosjektleder), Katarina Young (assisterende prosjektleder), Kamran Kanirash
(byggeleder), Line Holand (kommunikasjonsrådgiver) og Trude Olsen (nabokontakt).
Representanter for næringsdrivende og gårdeiere: Jan Robert Johnsen og Inger Kristin Haugsevje
(Grünerløkka kultur‐ og næringsforening), Tone Dalen (UNiK), Rebekka de Leon (Løkka
Gårdeierforening), Kai Jarre og Olle Frandsen.
Ikke til stede: Tina Bangsund (Bydel Grünerløkka) og Åsa Formark (næringsdrivende).

DEL 1: Samarbeidsgruppa
1. Status fremdrift:
Med forbehold om at alt går etter planen, er anleggsstart januar 2019. Hver av de tre byggefasene er
beregnet til 6‐8 måneders varighet. Hele Thorvald Meyers gate er planlagt ferdigstilt høsten 2020. Se
nærmere beskrivelse av faser i vedlegg.
Fra 1. januar 2019 er Linda Mørk ny prosjektleder. Inntil da fungerer nåværende prosjekteringsleder,
Alena Bakkan, som prosjektleder.
Tilbakemeldinger fra næringsdrivende og gårdeiere:



Ønsker at alt som er spilt inn tidligere blir gjennomgått av ny prosjektledelse.
Er det mulig å endre på rekkefølgen av fasene slik at vi unngår arbeid i midtre fase i
sommersesongen? Ønsker å få oppdaterte fasetegninger.

BYM melder om at det ikke er mulig å endre på rekkefølgen av fasene, slik at midtre fase bygges først
og arbeidene vil pågå over sommeren.
Nattarbeid:
Det er planlagt nattarbeid ved a) omlegging av klatrespor for trikken b) VA‐arbeider (lørdag til
mandag morgen) og c) veilysarbeider (skifte ut lys over kontaktledninger til trikken).
Tilbakemeldinger fra næringsdrivende og gårdeiere:


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

2. BYMs krav til entreprenør



Entreprenør skal ha fast nabokontakt ute i gata som har den praktiske oppfølgingen mot
næringsdrivende og gårdeiere, for eksempel med tanke på varelevering.
Entreprenørens nabokontakt holder oversikt over innmeldte behov for varelevering der
anleggsarbeid pågår og oppdaterer vareleveringsoversikten basert på behov meldt fra
næringsdrivende minimum 24 timer før leveringstidspunkt.





Entreprenøren skal levere 4 og 12‐ukers planer for fremdrift, slik at det skapes forutsigbarhet
for de berørte.
Se nærmere beskrivelse i vedlegg.
Løkka Gårdeierforninge 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, legges ved her. Dette arbeidet forventes ivaretatt og videreført
til nåværende og kommende prosjektledelse, samt entreprenør.

3. Svar på spørsmål fra Visitløkka (basert på møte med utelivssteder på Løkka)
Spørsmålene i grønt, BYMs svar i kursiv.
1. Vi må vite hvordan gjerdeplasseringene blir, og sørge for at alle har åpninger foran stedet sitt.
Dette behandles i kommunikasjonsgruppa, se siste del.
2. Vi må snakke om gjerder, og at de ikke er for høye. Ikke bare mister man innsyn, men oversikt over
publikum på natten er vel så viktig.
Dette behandles i kommunikasjonsgruppa, se siste del.
3. Vi snakket om at kostnadene med vakter vil øke, og BYM som er ansvarlig for sikkerheten må ta sin
del av kostnadene. Visitløkka melder videre om at det er særdeles mye folkeliv på Løkka og i Thorvald
Meyers gate der hele 16 utesteder er åpne til klokka 3 på natta, noe som er uvanlig og utgjør en
sikkerhetsutfordring i kombinasjon med trikk.
Vi dekker ikke utelivsvakter, men vårt anlegg er sikret. Vi vil ha korte anleggstrekninger og strenge
krav til tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy, spesielt brannbiler.
4. Vi må ha så brede ramper at folk kan passere hverandre i hver retning.
Dette ivaretas gjennom krav til universell utforming.
5. Vi må se om det går an å få røykeplattformer utenfor, for å begrense trafikken over trikkesporene.
I den grad det er mulig skal BYM tilrettelegge for at det er plass til å stå utenfor lokalet, slik at det blir
minst mulig behov for at kunder krysser sporene.
6. Vi må diskutere de ferdige planene med Politiet.
BYM forholder seg primært til Brann ‐og redningsetaten, siden de har strengeste krav til sikkerheten.
7. Vi må se på tidligere erfaringer fra Røør/London Bar.
Se punkt 5.
4. Eventuelt
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.
Det ble uttrykt misnøye over referatføringen. BYM oppfordret til enten å be om endringer i referatet
når det blir sendt ut eller sende inn egne notater som kan legges ved møtereferatet.

DEL 2: Kommunikasjonsgruppa
1. Byggeplassgjerder ‐ status løsning
BYMs løsning:
Pga. sikkerhet har BYM bestemt seg for anleggsgjerder på 2 meter, men der duken er lavere (ca. 1,4 –
1,5 meter) for å gi innsyn til butikkvinduene. De høye gjerdene på 2 meter brukes som skille mellom
publikum og byggegrop, mens lavere gjerder brukes som skille mellom trikk og publikum. Ved arbeid
nær butikkfasaden, kan butikken bruke 1 av 3 gjerder til synliggjøring. Kostnadene må dekkes av den
næringsdrivende selv. Se nærmere beskrivelse i vedlegg.
Tilbakemeldinger fra næringsdrivende og gårdeiere:











Ønsker skilting som viser hva slags butikker som er åpne før en kommer inn i
anleggsområdet.
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 når
det er graving inntil butikkene. Denne løsningen ønskes i stedet for BYMs forslag der 1 av 3
byggegjerdene er tilgjengelig for de næringsdrivende. Vi presiserer at vi ikke ønsker ikke
reklame på duk.
Ønsker kvartalvise oversikter over hvilke butikker som er åpne. Lages i enhetlig design og kun
med navnet på den enkelte bedrift (uten logo).
Ønsker at informasjonen på byggegjerdene ikke ser shabbby ut og lages i fint materiale, for
eksempel aluminiumsplater.
Hvor skal informasjonen fra BYM om selve byggeprosjektet settes opp? Ønske om at vi på
byggeplasskiltene også må få inn «Butikkene er åpne som normalt» ‐ eller tilsvarende
godkjent tekst.
Der det er mulig, særlig ved riggplassen i Birkelunden er det ønske om permanente/stabile
gjerder – eksempelvis slik det var tregjerder på Nedre Foss.
Ønsker å bli orientert om arbeidet Kulturskolen gjør med utsmykking av byggegjerder.
Det er ønske om Info‐skilt ved trikketoppene på Schous plass, Ryes og Birkelunden. Gruppen
fra Grünerløkka har ikke avvist sitt eget forslag om digitale skilt, som det påstås. Vi mener det
ble snakket om analoge skilt i møte i juni, da kostnadene ble for høye for BYM. Dette er ikke i
referatført.

Bymiljøetaten og næringsdrivende/gårdeiere ble enige om følgende:




Dukene på byggeplassgjerdene skal være i høyde 1,4–1,5 meters høyde.
Rammer, der butikkene kan sette opp plakat selv for å synliggjøre at de holder åpent,
plasseres på forsiden av byggegjerdene.
Det må settes opp kvartalsvise oversikter over hvilke butikker som er åpne, i enhetlig design.

Neste møte:
Ikke satt opp ennå, men vi snakket om at det var hensiktsmessig å avtale neste møte når kontrakt
med entreprenøren er signert, slik at de kan være med, sannsynligvis i desember– januar.
Forslag om at innhold i BYMs SMS‐tjeneste tas opp i neste kommunikasjonsgruppemøte.

Møte i samarbeidsgruppa 03.10.2018

MØTE I SAMARBEIDSGRUPPEN
THORVALD MEYERS GATE
PROSJEKTET

AGENDA 03.10.18
Agenda samarbeidsgruppa (klokka 9-10):

1. Status fremdrift


2. Krav til entreprenør

3. Svar på spørsmål fra Visitløkka


4. Eventuelt

Agenda kommunikasjonsgruppa (klokka 10-11):
1. Byggeplassgjerder - status løsning

FREMDRIFT
• Vedtak reguleringsplan juni 2018
• Vedtak finansiering juni 2018
• Konkurransegrunnlag lyst ut på anbud sep med tilbudsfrist 24 okt


Planlagt oppstart bygging januar 2019, ferdig anlegg høsten 2020
Ny prosjektleder

Thorvald Meyers gate

Fase 1 Midtre del
• Midt på Helgesens
gate til
Sofienberggata
• jan 19 til høst 19
Fase 2 Nedre del
• Midt på Nordre gate
til Søndre gate
• Høst 19 til vår 20
Fase 3 Øvre del
• Hesselbergs gate til
midt på Helgesens
gate
• Vår 20 til høst 20

Fase 3
Fredet område
og ny trikkeplate

Fase 1
Ny trikkeplate

Fase 2
På eksist. trikkeplate

FASE 1A
 Inngående spor og fortau
forbi Olaf Ryes plass
 Trikkedrift på utgående
spor

 Spunt
fordrøyningsmagasin
Olaf Ryes plass

Kortere enkeltsporstrekning
i ca 2 måneder

KRAV TIL ENTREPRENØR
NABOKONTAKT
Entreprenøren skal ha en fast nabokontakt:
• Praktisk oppfølging av næringsdrivende og gårdeiere i gaten
• Eks tilrettelegging varelevering

• Koordinerer med BYMs nabokontakt

Entreprenøren skal levere fremdriftsplaner:
• 12 ukers planer
• 4 ukers planer

KRAV TIL ENTREPRENØR
TILGJENGELIGHET OG ADKOMST
Alle tilkomster til innganger på gårder/bygninger skal opprettholdes i hele
anleggsperioden, ved hjelp av midlertidige gangbruer, kjøreplater og
lignende.
•
•
•
•
•

Krav om godkjent sperre- og skiltplan
Krav om rygge og hjelpevakt ved kjøring inn og ut av anleggsområdet
Manuell dirigering av syklende og gående ved behov
Bistand renovasjon ved utfordrende anleggsforhold
Krav om logistikkplan for materialleveranser

KRAV TIL ENTREPRENØR
VARELEVERING
Entreprenøren plikter å tilrettelegge for og bistå
gårdeiere/forretningsdrivende i forbindelse med tyngre vareleveranser
med det mannskap og utstyr han har på plassen mens arbeid foregår i
tilliggende kvartal/gate.
• Nødvendig bistand med transport av varer fra sidegater til
butikkene i TMG
• Hjelpen skal være avklart minst 24 timer i forkant
• Spesiell varelevering som ikke er mulig fra sidegater, for eksempel
ølbil, skal geleides av entreprenør gjennom anleggs området,
entreprenør er ansvarlig for sikkerheten.

KRAV TIL ENTREPRENØR
JULEHANDEL OG MARKEDSDAGER
• Rengjøring og rydding av gaten ved anleggsområdet

• Redusert arbeid på anlegget
• Vakthold av anleggsområdet

INNSPILL FRA VISITLØKKA
1. Vi må vite hvordan gjerdeplasseringene blir, og sørge for at alle har åpninger foran stedet sitt.
2. Vi må snakke om gjerder, og at de ikke er for høyre. Ikke bare mister man innsyn, men oversikt
over publikum på natten er vel så viktig.
3. Vi snakket om at kostnadene med vakter vil øke, og BYM som er ansvarlig for sikkerheten må ta
sin del av kostnadene.
4. Vi må ha så brede ramper at folk kan passere hverandre i hver retning.
5. Vi må se om det går an å få røykeplattformer utenfor, for å begrense trafikken over
trikkesporene.
6. Vi må diskutere de ferdige planene med Politiet.
7. Vi må se på tidligere erfaringer fra Røør/London Bar.

THORVALD MEYERS GATE

ANLEGGSGJERDER
MØTE I SAMARBEIDSGRUPPA 3.OKTOBER 2018
ASS PROSJEKTLEDER KATARINA YOUNG
BYMILJØETATEN

BAKGRUNN
Som følge av en felles forståelse i Samarbeidsgruppa skal
næringslivets behov ivaretas best mulig i anleggsfasen.
Løsninger skal gi:
 Effektiv anleggsperiode for entreprenør
 Funksjonell og sikker anleggsperiode for fotgjengere
 God synlighet for butikker, kaféer og andre virksomheter
 Attraktiv gate for publikum for opplevelser og handel
 Oversikt og god fremkommelighet

ORGANISERING
 Ansvarlig prosjektledelse: BYM
 Ansvarlig for design, produksjon/trykking, montasje, BYM
m/rådgiver Norconsult
 Ansvarlig for sikkerhet: BYM + entreprenør
 Ansvarlig for at virksomhetene i Th Ms gt får så gode vilkår som
mulig: Samarbeidsutvalget ( BYM + virksomhetene i Thorvald
Meyers gate)
 Eier av kunstprosjektet og kunstfaglig rådgiver: Kulturetaten v/Aud
Ganberg og konsulent Linn Cecilie Ulvin
 Utøvende kunstner: Kulturskolen v/ elevene
 Fotograf tegninger og malerier: Kulturetaten v/Isaksen

TIDSPLAN
 11.juni:Møte Kulturetaten, Kulturskolen, BYM, Norconsult
 12. juni: Møte i Samarbeidsutvalget for Th Ms gt: BYM + butikkeiere,
«Visit Løkka», «UNIK», mfl

 August - oktober: Kurs Kulturskolen – tegninger og malerier
 Produksjon duker: November - desember
 Montasje av tegninger og malerier: Byggestart (planlagt januar 2019)

KRAV TIL ANLEGGSGJERDE
Diskutert 12 juni:
• BYM presenterer 2 m høye gjerder med heldekkende duk
• Næringslivet ønsket lave gjerder (90-120 cm)
BYM har vurdert dette spesielt med hensyn til sikkerhet.
Erfaringene med lavere høyder (ned mot 0,9 m), fra blant annet
Prinsens gate og nåværende prosjekt ved Tullinløkka, gjør at gjerder
med høyde på 2,0 meter er nødvendig pga. sikkerhet. Dette beskytter
personer mot anleggsområdet og maskiner, samt hindrer personer i å
ta snarveier.



Det benyttes anleggsgjerder med mål 3,5 m lengde x 2,0 meter høyde

HØYDE PÅ DUK

Anleggsgjerdet har en høyde på 2,0 meter over bakken, mens duken med tegninger
henger med overkant 1,5 meter over bakken.

EKSEMPEL: FASE 1 – MIDTRE DEL TRIKKESPOR
Innenfor de 6-8 månedene av hver
etappe vil anleggsgjerdene først
benyttes sammenhengende i en
midtsone av gata
For å sikre innsyn til virksomhetene,
foreslår vi at dukene som skal henge
på gjerdene ikke henges høyere enn
1,5 meter.



Nærsonen foran virksomhetene vil
ikke bli direkte berørt i denne
periodene og virksomhetene kan
reklamere for seg og sine produkter
på tilnærmet normalt vis.

Bildet viser de aktuelle høye gjerdene –
nærmest husfasadene.
De lave gjerdene på ca 0,9 m høyde benyttes som
sikring mellom trikk og anleggsområde for å gi sikt til
trikkefører.

FASE 1 – MIDTRE DEL NÆR FASADE

• Etter den første
perioden med graving
og etablering av
underlag og skinner,
følger en fase der
sonen nær butikkene
vil bli berørt
• 2 m høyt gjerde
mellom publikum og
byggegrop.
• Lavt gjerde mellom
trikk og publikum

ARBEIDER NÆR BUTIKKENE OG KAFÉENE

Visjonen:
«Thorvald Meyers gate skal bli et av Oslos mest attraktive byrom
for næring, byliv og trikk»

ILLUSTRASJON: NORCONSULT

ARBEIDER NÆR BUTIKKENE OG KAFÉENE
Næringslivet trenger å få innsyn til sine virksomheter slik at kundene forstår at
virksomhetene er åpne, og får lyst til å handle.

I denne perioden fratar vi butikkene den normale muligheten de har for å
reklamere på fortauene, og det virker derfor rimelig at butikkene i denne
begrensete perioden skal få anledning til å presentere seg på deler av
anleggsgjerdene; for eksempel på én av tre anleggsgjerder.

ARBEIDER NÆR BUTIKKENE OG KAFÉENE

• Anleggsgjerdene blir
flyttet nær butikkene og
plassert slik at flere
mindre områder gjerdes
inn.
• Fortsatt vil duker med
bilder og tegninger henge
på gjerdene, men noen av
dukene kan erstattes med
profilering for butikkene.
• Ca 1/3 av gjerdene blir
tilgjengelig for
næringslivet i en periode.

GJERDE OG DUKER

GJERDE OG DUKER
Element/aktivitet
Størrelse enkeltgjerde
Antall enkeltgjerder
disponibelt for
Kulturskolen
Størrelse duk som skal
festes på gjerde
Type duk
Kulturskolen
ferdigstiller
malerier/tegninger for
fotografering
Identifisering av duker

Antall/størrelser
Bredde: 3,5 m Høyde: 2,0 m
70 stk

Kommentar/frist
Galvanisert stål (grå farge), rammedimensjon 30-40
mm.

Ca: Bredde: 3,3 m Høyde: 1,4 m

Størrelsen fastsettes endelig av BYM.
Kvalitet:
Polyester (mesh)

Avhengig av hvor
mange tegninger
kulturskolen vil ha
innenfor hver duk
på 3,3 x 1,4 m

Ferdige malerier/tegninger fra Kulturskolen: medio
november.
Ferdige foto-filer, levert trykkeri/produsent av duker
senest 01.12.2018
Alle duker fra Kulturskolen skal merkes med
KUL/Kulturskolen og gis et nummer slik at de lett kan
identifiseres og plasseres riktig.
Innarbeides i foto-filene fra Kulturskolen.

