
STORGATA-
PROSJEKTET
INFORMASJONSMØTE

 16. august 2017



Del 1: Det store bildet
• Velkommen v/ prosjektleder Jan Vidar Husby fra Bymiljøetaten

• Trikkeprogrammet v/ Tone S. Tuhus og Alison Lem fra Sporveien

• Storgataprosjektet v/ prosjektleder Jan Vidar Husby fra Bymiljøetaten

 Spørsmål 5-10 min

 Del 2: Midlertidig trikkespor
• Hvor går sporet? Trafikkavvikling og viktige hensyn (varelevering, støy, brann etc.)

v/ prosjektleder Jan Vidar Husby og prosjekteringsleder Erik Bjørhovde fra Bymiljøetaten

 Spørsmål 5-10 min

 Del 3: Kommunikasjon og spørsmål
• Slik kommuniserer vi i prosjektet v/ Line Holand fra Bymiljøetaten

• Flere spørsmål? Representanter fra Bymiljøetaten, Sporveien og Rambøl svarer

AGENDA



TRIKKEPROGRAMMET



TRIKKEPROGRAMMET
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Tone S. Tuhus
kommunikasjonsrådgiver

Alison Lem
prosjektkoordinator



HVA ER TRIKKEPROGRAMMET? 

•I 2013 vedtok bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved 
kjøp av 87 nye trikker. I tillegg skal mange av Oslos gater rustes opp og gamle vann-
og avløpsrør byttes ut.
•Sporveien leder Trikkeprogrammet og er ansvarlig for gjennomføringen – i nært samarbeid 
med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
•Trikkeprogrammet omfatter opprustning av trikkeinfrastrukturen, gater og byrom 
frem til de nye trikkene kommer til Oslo.

•Som del av Trikkeprogrammet er det laget en Samlet plan som tar utgangspunkt i at 
Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine 
respektive oppgraderingsplaner og gravearbeider.
•Alle små og store gravearbeider skal være ferdigstilt innen 2020 – og vi er godt i gang!

•Etter en testkjøringsperiode skal alle nye trikker skal være på plass innen 2024.

•Målet med Trikkeprogrammet og nye trikker til Oslo er å gi 
hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
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SAMLET PLAN
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Samlet plan for oppgradering av 
trikkeinfrastruktur omfatter følgende 
større prosjekter:

• Storgata
• Tinghuset - Tullins gate
• Majorstuen
• Grefsenveien
• Bispegata
• Thorvald Meyers gate
• Kongsveien

I tillegg omfatter Samlet plan en del 
mindre tiltak, blant annet flytting av 
trikkeskinner og elektroarbeider.



STORGATAPROSJEKTET



• I Storgata er det et stort vedlikeholdsetterslep og 
et uoversiktlig trafikkbilde.

• Fortauet er stedvis smalt, og veidekket dårlig.
• Dette er et ulykkesbelastet område i Oslo.
• Trange holdeplasser gir utfordringer for 

av-/påstigning
• Opprustningen av Storgata er et samarbeidsprosjekt 

mellom Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og 
avløpsetaten hvor Bymiljøetaten leder prosjektet.

BAKGRUNN



STORGATA I DAG

• Oslos viktigste kollektivgate
• Sentral bygate med målpunkt for handel og service 
• Viktig gangtrase til og fra sentrum



• Oppgradering av gaterommet, fra fasade til fasade, 
i hele Storgata.

• Både gata, trikkeskinner, fortau og vann- og 
avløpsnettet skal fornyes.

• Nye holdeplasser (Hausmanns gate og Youngs gate) 
som erstatter dagens holdeplasser.

• Kollektivtrafikk og fotgjengere prioriteres.

 Forutsetter finansiering.

HVA SKAL GJØRES I STORGATA?



REGULERINGSPLANENS UTSTREKNING, 
IKKE VEDTATT 



FREMDRIFTSPLAN

Milepæler Dato
Kvalitetssikring av prosjektet (KS2) Juli–september 2017

Politisk bevilgning og vedtak. 
Forsinkelser her forskyver 
ferdigstillelse.

4. kvartal 2017

Bygging av Storgata 1. kvartal 2018–4. kvartal 
2020

Bygging av midlertidig trikkespor 1. kvartal–3. kvartal 2018

Klart for testkjøring av ny trikk Mai 2020

Prosjekt ferdigstilt 4. kvartal 2020



Nye Storgata



En grønnere gate



Hausmannsgate 
holdeplass 
(forutsatt bevilgning)



MIDLERTIDIG TRIKKESPOR



MIDLERTIDIG TRIKKESPOR

Hvor?
Stenersgata til 
Hausmannsgate/storgata.

Hvorfor:

Storgata er eneste forbindelse 
mellom øst og vest i Oslo.
Dette betyr bl.a at en 
avskjæring av sporet i 
Storgata fører til at verkstedet 
på Grefsen blir utilgjengelig.



Trikk:
• Etablere midlertidig dobbeltspor (2-spor for 

passasjertrafikk). 
• Dette gir avvik i trikkedriften, men ivaretar transport 

av passasjerer. 
• Kapasitet: 2-3 trikkelinjer (i motsetning til 4 i dag). 
Buss: 
• Busser i Storgata legges om med ny rute 

Hausmannsgate-Nylandsveien-Ring 1.

HVA SKJER MED TRIKK OG BUSS?



PLASSERING AV HOLDEPLASSER



 Legg inn kart fra Rambøll

Trasé midlertidig spor



NYGATA - LYBEKKERGATA
Inn-/ og utkjøring P-hus 
Oslo City opprettholdes.
Strekningen for øvrig 
stenges for alt annet enn 
varelevering og brann.
Kryssingen av Ring 1/ 
Lybekkergata tas intensivt 
en uke/helg, sannsynligvis 
sommeren 2018.

TRAFIKKAVVIKLING



LYBEKKERGATA - BRUGATA
Enveisregulering mot øst.
Hovedbegrunnelsen for at 
det er denne retningen er 
at det er  utrykningstrasé 
for brannbiler. 

TRAFIKKAVVIKLING



BRUGATA - HAUSMANNSGATE
I tillegg til det midlertidige 
sporet skal det her 
etableres to holdeplasser.

TRAFIKKAVVIKLING



HAUSMANNSGATE - STORGATA
Sørgående spor bygges først.
Det kjøres 2-veis trafikk i 
nordgående. 
Tilsvarende gjøres i motsatt 
retning når sørgående er 
ferdigstilt.

TRAFIKKAVVIKLING



For å betjene Jernbanetorget 
holdeplass vil buss nr 37 kjøre 
Stenersgata fra Nygata og 
bort til Lybekkergata (retning 
øst).
Fra innkjøring P-kjeller og frem 
til Nygata vil Stenersgata bli 
enveisregulert retning øst.

BUSS OG ENVEISREGULERING I 
STENERSGATA



VIKTIG Å TA HENSYN TIL



UTRYKNINGSVEIER VED BRANN
Stenersgata fra 
Ring 1 retning øst 
mot Grønland, er 
hovedutryknings-
vei mot øst og må 
holdes åpen for 
utrykningskjøretøy 
til enhver tid.



Dagens fortau og kantstein 
beholdes med noen få 
unntak. Dette betyr lite 
gravearbeider på fortauene.

I kjørebanen skal minimum 
de øverste 50-60 cm graves 
ut for å legge ned 
betongplaten til trikken.

FREMKOMMELIGHET 
PÅ FORTAU



VARELEVERING OG PARKERING
Nesten all parkering langs 
strekningen fjernes.
Vareleveringslommer 
opprettholdes bak Oslo City, 
men parkering utgår.
Oppretter egen 
vareleveringslomme i Chr. 
Kroghs gat ved holdeplass.
Inn/utkjøringer opprettholdes 
(provisoriske ordninger i 
anleggsperioden).



For å minimere støy fra trikken 
vil det bli lagt en isolasjons-
matte langs hele traséen, selv 
om det ikke er et formelt krav 
om dette.

I anleggsperioden blir det 
nattarbeid med støyende 
arbeider (ved sammenkoplinger 
og vegkryssinger/Ring 1).

STØY



Det vil være relativt god 
plass til syklistene i 
Stenersgata med et mulig 
sykkelfelt/avsatt areal på 
ca. 1,5 meter.

I Christian Kroghs gate vil 
syklistene henvises til 
blandet trafikk, og alternative 
sykkelruter blir skiltet.

FREMTIDIGE LØSNINGER FOR SYKKEL



KONTAKT MED GÅRDEIERE
OG TEKNISKE LØSNINGER



Byggesak for midlertidig spor: 
• Nabovarsling rundt 25-31/8.2017 (Rambøll er ansvarlig 

søker) 
• Rammesøknad, rundt 15.9.2017

Avtaleprosess veggfester, september 2017
• Innhenter godkjenning fra gårdeiere 

(Rambøll på vegne av BYM)

Bygningsbesiktigelser
• Utføres ca. 3 mnd før byggestart (oktober/november 2017)

KONTAKT MED GÅRDEIERE



I forkant av arbeidene vil 
bygningene langs traséen bli 
befart.

Eventuelle eksisterende skader 
på bygninger registreres 
(fotografert og filmet) for å 
kunne avdekke eventuelle nye 
skader som måtte oppstå av 
anlegget.

BYGNINGSBESIKTIGELSER



KONTAKTLEDNINGER FOR TRIKKEN

Nedgravde fundamenter der det er 
plass i bakken (eksisterende 
kabelstruktur)

Fundament på fortau

Kontaktledningsanlegget for trikk 
planlegges med veggfester der dette 
er mulig. Der veggfester ikke er mulig 
må det benyttes KLmaster.



INNFESTING AV KONTAKTLEDNINGER



Det er ønskelig å feste mest mulig av 
kontaktledningene i fasadene.

Behov for veggfester, alternativt KL-
master for hver 20-25 meter.

Veggfester monteres fortløpende og 
master så tidlig som mulig. Tråd 
trekkes mot slutten av 
gjennomføringsfasen. 

Avhenger av en helg uten trikker i drift 
for å koble KL mot nett som er i drift.



Nyhetsbrev - første utsendelse etter informasjonsmøtet
https://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/2017/02/14/storgata/

Nabokontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Internett: 
http://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/fremtidens-byreise/

Oslo kommunes nettsider (Slik bygger vi Oslo):
www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-
vi-oslo/opprustning-av-storgata/

Facebook: Byutvikling på Grünerløkka - Bymiljøetatens 
prosjekter https://www.facebook.com/byutviklinglokka/

SLIK KOMMUNISERER VI



SPØRSMÅL?


