Informasjon til alle husstander, juli 2014

Nytt kjøremønster
fra mai: I
FJERNING
AV P-PLASSER
• Toveis kollektivfelt fra Storgata til Mariboes gate
THORVALD
MEYERS GATE
For å bedre fremkommelighet og punktlighet for busslinjer 34 og 54, samt

Prøveprosjekt
for bedre
fremkommelighet
for innføres
kollektivtrafi
kken kollektivfelt
fremkommelighet
for nødetater,
el-bil og taxi,
det toveis
fra Storgata til Mariboes gate. Muligheten for varelevering vil bli ivaretatt.
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Tiltaket er et prøveprosjekt, og skal
evalueres etter ett år. Evalueringen vil
ta for seg konsekvensene av tiltaket for
fremkommelighet, miljø, beboere, handlende
og næringsdrivende.
Etter evalueringen vil det
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Avhengig av saksbehandlingstid i Planog bygningsetaten gjennomføres tiltaket
ta
ga
tidligst i oktober 2014.
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Thorvald Meyers gate har lenge vært en av
de mest utfordrende strekningene
ALTERNATIV TRASE for trikken
TIL MARIBOES GATE
i Oslo. Feilparkeringer fører
ofte til stans og
store forsinkelser for deNYTT
mange
passasjerene
KOLLEKTIVFELT
Søndre gate
ombord på trikken som hindres i å kjøre
videre,
eller som venterVARELEVERING
på en trikk som
rua
rb
ke
An
ikke kommer til avtalt tid. Slike forsinkelser
forplanter seg videre i kollektivnettet, og fører
til komplikasjoner for enda flere trikk- og
bussavganger utover dagen.
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Som ett av tiltakene fjernes gateparkering i
Thorvald Meyers gate. Det vil ikke lenger være
mulig å parkere på offentlig areal i Thorvald
Meyers gate mellom Schleppegrellsgata og
Ba
ds
Leirfallsgata. Blomsterurner
settese opp for å
tu
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FEILPARKERINGER BERØRER MANGE
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Stadig flere ønsker å reise med trikk og
buss i Oslo, og flere kommer det til å bli
etterhvert som innbyggertallet øker. Samtidig
vet vi at det er begrenset plass, spesielt i
sentrumsbydelene. Allerede i dag forårsaker
te forsinkelser for
presset på gatenettet store
ga
ns
e
kollektivtrafikkens passasjerer.
For å sikre
rls
Ca
ss
at kollektivtilbudet er
Je mest mulig punktlig
gjennomfører Oslo kommune nå en rekke tiltak
for å få buss og trikk raskere frem.

Hausmannsgate har høy trafikkbelastning i rushtrafikken på morgen og ettermiddag noe som
resulterer i betydelige forsinkelser for busslinjer
34 og 54.
Hausmannsgate har i dag to kjørefelt i hver
retning. Når tiltaket er gjennomført vil et av
dem omgjøres til kollektivfelt. Kollektivfeltet blir
opphevet 20-30 meter før kryssene på store deler
av strekningen. Foruten de positive effektene
dette har for busslinje 34 og 54, vil tiltaket gi
bedre fremkommelighet for nødetater, taxi og
el-biler.
Parallelt med etableringen av kollektivfelt vil
følgende tiltak gjennomføres på strekningen:

• Vikepliktsregulering av Vestre- og Østre
Elvebakke mot Hausmannsgate.
• Fjerning av parkeringsplasser ved Norsk
design- og arkitektursenter for en bedre
avslutning av kollektivfelt mot nord.
• Fjerning av gangfelt nord for Mariboes gate.
Dette gjøres for å øke trafikksikkerheten.
• Fjerne venstresvingefelt inn Maribos gate i
retning mot nord og snu dagens kjøreretning
i Mariboes gate fra Osterhaus gate til
Hausmanns gate.
• Oppheve kollektivfelt mellom Calmeyers gate
og Storgata i retning sør for å legge til rette for
varelevering.

NÆRINFO

Oslo kommune
Bymiljøetaten

Tiltaket medfører at kapasiteten for privatbilister

Til og
deg
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med trikken
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Endring av kjøreretning i Mariboes gate fra
Osterhausgata til Hausmannsgate fører til noe
Til deg som skal levere varer
lengre kjøreavstand og redusert tilgjengelighet for
Vareleveringslommer i Thorvald Meyers gate
de som skal til Mariboes gate øst.

beholdes og kan benyttes ved varetransport.
ikke tillatt
ha innvirkning
for varelevering
HerTiltaket
er detvil
også
med korte
stans for i
retning
mot
nord
i
Hausmannsgate.
av- og påstigning og av- og pålessing, f.eks.
I retning sør vil det bli etablert en vareleveringsflyttelass.

lomme på nordsiden av Torggata mot
Avstand for varelevering
til
Til Hausmannsgate.
deg som er næringsdrivende
i Thorvald
bebyggelse
Meyers
gt. i Hausmannsgate vil bli fra ca. 20 til
ogav
inkluderer
av Torggata.
Det120
vil meter
bli satt
plass tilkryssing
varelevering
i

Thorvald Meyers gate og i sidegatene slik
at varetransporten kan gå som normalt.
Virksomheter som holder til på østsiden
av gaten, der parkeringen er, vil noen
steder kunne leie gategrunn av bydelen for
næringsformål. Dette vil først og fremst bli
aktuelt fra våren 2015.
Til deg som bor i Thorvald Meyers gt.
Thorvald Meyers gate er en viktig strøksgate
i Oslo, og for å legge best mulig til rette for
lokalmiljø og næringsliv ønsker Bymiljøetaten
å iverksette nærmiljøtiltak.

BETALINGSPARKERING
I kvartalet
mot Storgata
oppheves kollektivfeltet
Det
vil bli opprettet
betalingsparkering
i Hausmannsgate
og idet
etableres ensom
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ved dagligvarebutikken
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samtTorggata
adkomst
gate. Vedsom
parkering
i Torggata
forCalmeyers
servicetjenester
håndverker
oger det
ca. 70 meter. Plassene er gratis å benytte på
hjemmehjelp.
kveldsogavnattestid.
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UTRYKNING

Utrykningskjøretøy
har anledning til å stanse i
Fremdrift
varelommene
eller
på
fortau når1det
Tiltakene er en del av Kraftpakke
og trengs.
gjennomføres av prosjektet Kraftfulle

SYKKEL
fremkommelighetstiltak. Dette er et

I Thorvald
Meyers gate
er fotgjengertrafi
kken
samarbeidsprosjekt
mellom
Bymiljøetaten og
stor,
fortauene
smale
og
sykkelløsningen
Ruter for å sikre fremkommeligheten for busslite
og
trafi
kksikker.
vil innebære at det
trikk
innenforArbeidet
Ring 3 i Oslo.
ryddes opp i eldre sykkelløsninger som ikke
Tiltaket i Hausmannsgate vil bli gjennomført
tilfredsstiller dagens standard. Bymiljøetaten
medio mai.
vil bidra til at Thorvald Meyers gate i større
grad enn i dag blir en destinasjon for syklister
ved å sette ut sykkelstativ med god tilgang fra
hovedsykkelvegnettet.
INFORMASJONSMØTE

Bymiljøetaten vil arrangere et åpent møte for
å informere om tiltaket, besvare spørsmål
og motta innspill fra publikum. Vi ønsker
tilbakemelding på planen for gatebruken etter
at parkeringsplassene er fjernet. Foreløpig
dato for dette møtet er 2. oktober. Følg med
på våre nettsider for oppdatert informasjon.
KONTAKTINFORMASJON

Vi har etter et tilsvarende tiltak i Thereses gate
opparbeidet erfaring om hvordan gaten kan
benyttes på en ny måte. Arealene som tidligere
har vært brukt til parkering kan utformes
som byrom der myke trafikanter, trikken og
næringsaktivitet har hovedprioritet. Eksempler
på dette kan være å plassere ut sykkelstativ,
benker, blomster eller å leie ut arealet slik
at det kan benyttes til næringsformål som
uteservering.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til
Bymiljøetaten på e-post:
postmottak@bym.oslo.kommune.no
Prosjektleder er Mari Svolsbru.
Se også våre nettsider, hvor hyppig stilte
spørsmål og svar legges ut:
www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/
prosjekter/fremkommelighet

Ytterligere informasjon om prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak finnes på www.kraftpakke.no
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Til deg som parkerer i Thorvald Meyers gt.
Gateparkeringen
i Thorvald Meyers gate
Forventet effekt
vil opphøre.
har brukt
disse
InnføringenDe
av som
toveishittil
kollektivfelt
bidrar
til
plassene,
finne alternative
parkeringsminimalemå
endringer
av svingemuligheter
plasser.
De parkeringsplassene
som
er
og kjøremønster
i Hausmannsgate
og de
reservert
for forflytningshemmede
flyttes til
til
omkringliggende
gatene. Tilgjengeligheten
Leirfallsgata.
området vil ikke bli vesentlig redusert.

