Informasjon om prosjekt Grefsenveien nedre
– Fra Åsengata til Vitaminveien nedenfor Storokrysset.
Varighet: Fra september 2019 til høsten 2021

Omfang
Trikkesporene i Grefsenveien og Sandakerveien på strekningen fra Åsengata til Vitaminveien skal
oppgraderes. Gamle og slitte trikkeskinner skal skiftes ut. Dette medfører fjerning av asfalt, legging
av nye trikkeskinner, mindre gravearbeider, pigging og reasfaltering. Trikkesporene skal oppgraderes
i egen, eksisterende trasé.
Byggearbeidene er delt opp i faser slik at prosjektet unngår å berøre hele strekningen samtidig:
•
•
•
•

Mellom Åsengata og Sagene brannstasjon skal trikkesporet i retning sentrum byttes.
Mellom Sagene brannstasjon og Vitaminveien/Storo bru skal trikkesporene byttes i begge
retninger, både inn og ut av sentrum.
Som del av prosjektet skal det skiftes fem kontaktledningsmaster og utføres nødvendige
elektroarbeider.
Det vil bli lagt inn såkalte klatreveksler slik at trikkedriften opprettholdes på enkeltspor i
anleggsperioden. Dette arbeidet vil periodevis skje om natten, og blir varslet på forhånd.

Bakgrunn
•
•
•

Hensikten med prosjektet er å ruste opp infrastrukturen der denne er gammel og slitt, og
tilfredsstille tekniske krav til avstand mellom inngående og utgående trikkespor.
Prosjektet utføres parallelt med at 87 nye, moderne trikker blir faset inn fra og med 2020/2021.
Prosjektet er del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien,
Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen.

Fremkommelighet
•

Trikken vil være i drift i anleggsperioden, men kjører på enkeltspor i begge retninger på
strekningen der traseen til enhver tid oppgraderes. Kortvarige stengeperioder kan forekomme.

•

For bilister, gående og syklende kan det bli endringer i trafikkmønsteret mens arbeidene pågår.
Følg skilting i området.

•

Adkomst til butikker og næringsdrivende, samt til alle beboere som har inngang fra Grefsenveien
og Sandakerveien vil opprettholdes.

Støyende nattarbeider
Inn- og utlegging av såkalte klatrespor skjer for å klargjøre for trikkedrift på enkeltspor. Arbeidet med
legging av klatrespor vil skje om natten for å sik re fremkommeligheten til trikken på dag- og
kveldstid. Prosjektet følger krav i støydispensasjon gitt av Bydelsoverlegen i bydel Sagene.
Nattarbeider skjer periodevis gjennom anleggsperioden. Det blir informert om nattarbeider via
nabovarsler i forkant av de planlagte arbeidene.

Kommunikasjon
Sporveien er byggherre for prosjektet Grefsenveien nedre og vil informere om status og fremdrift
gjennom en rekke kanaler, deriblant:
•
•
•
•

Sms-varsling på mobiltelefon
Via artikler på Fremtidensbyreise.no og denne informasjonssiden
I Sporveiens egne kanaler på Facebook og Twitter
Via ulike medier

Det blir også sendt ut nyhetsbrev på e-post: Meld deg på elektronisk nyhetsbrev ved å registrere din
e-postadresse her!
For spørsmål, send e-post til nabokontakt@sporveien.com (merk emnefeltet «Grefsenveien nedre»).

INVITASJON TIL NABOMØTE
Onsdag 4. september kl 19.00-20.00
Sted: Sagene Samfunnshus, Kay-salen
Adresse: Kristiansands gt. 2
På nabomøtet får du en orientering om omfanget av prosjektet Grefsenveien nedre, og det blir
anledning til å stille spørsmål.
Det blir servering av kaffe/te og noe å bite i.

Velkommen!
For løpende informasjon om prosjektet, se www.fremtidensbyreise.no

