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Gateprosjektene i kollektivbuen

Innherredsvegen

Elgeseter gate

Olav Tryggvasons gate
Kongens gate

Samlet 
kostnadsramme
1,8 mrd



Innhold
• Mål og hensikt med møtet
• Kort om tidligere prosess
• Litt om plannivå
• Fremdrift / prosess
• Mål og hensikt med programmet



Mål og hensikt med møtet
1. Informere om planarbeidet til nå
2. Få innspill til vurdering og som vi kan ta med inn i 

videre planlegging –viktig å få belyst alle sider
3. Vise mål, ambisjoner i planarbeidet og mulighetsrom 

i løsningene
4. Samhandle med dere (trekke i samme retning)



Planprogram
• Stadfestet politisk 5. februar
• Flere av høringskommentarene gir støtte til målene og ambisjonene 

beskrevet i planprogrammet

Planprogrammet skal fastlegge premisser for prosess, medvirkning og krav 
til utredninger i det videre arbeidet med løsningsforslaget. Med premiss 
menes forutsetninger for planarbeidet som er ufravikelige. 

Prosess, framdrift, kvalitet, kostnad og organisering skal også være i tråd med 
mandatet for prosjektet og føringer i Bymiljøavtalen. Løsninger skal være 
avklart i forhold til gjeldende lovverk, overordnede planer og retningslinjer. 

Vedtatt planprogram gir mål og ambisjoner for jobben og er en viktig del av 
prosjektets styringsdokument.



Identifiserte behov for fornying
Funksjonelle forhold
• Økning myke trafikanter
• Ny rutestruktur, kollektivsystem
• Økt behov for tilkomst til målpunkter
• Smale fortau, trengsel, hindringer og manglende UU

Tekniske forhold
• Driftsutfordringer, levetidsutfordringer
• Klimaendringer/ overvannsløsninger
• Behov for utskifting av ledninger og utstyr



Oversiktskart Innherredsvegen tidligere prosess



Vedtak som gir føringer for utforming i 
innherredsvegen: 

• På strekningen Bakke bru-Bassengbakken er det i sak 
149/13 i Formannskapet vedtatt at det skal etableres 
4-felts gate med midtstilte kollektivfelt, dette skal 
leggestil grunn for videre planlegging. Fylkesutvalget
har i sak 171/13 anbefalt at det skal etableres 4-felts 
gate med sidestilte kollektivfelt.

• På strekningen mellom Bassengbakken og Saxenborg
allé er det likelydene vedtak om at systemløsning i 
prøveprosjektet skal ligge til grunn for videre arbeid 
med utforming: Formansskapssak 74/18 og 
Fylkesutvalg 91/18. 



Hensikten med ombygging av gaten
«Hovedhensikten med gateprosjektet er å heve standard slik at ny utforming og 
tilrettelegging for bruk bidrar til å nå nullvekstmålet i Bymiljøavtalen. 
Gaten skal bygges om til en effektiv kollektivåre med høye miljøstandarder og 
gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet 
er å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø». 

«Fornying av gater i kollektivbuen er et tverretatlig samarbeidsprosjekt: 
Gateprosjektet ble startet opp i april 2018 i henhold til vedtatt mandat i 
Miljøpakkens kontaktutvalg. Gateprosjektet omfatter fornying av Elgeseter 
gate, Kongens gate, Olav Tryggvassons gate i tillegg til Innherredsveien. Det er 
lagt opp til nær samordning mellom de enkelte gateprosjektene og mellom 
gateprosjektene og tilgrensende prosjekter bla. Gatebruksplanarbeidet, 
Framtidsbilder, Metrobussprosjektet. Varsel om planoppstart og høring av 
planprogram legges fram samtidig for Olav Tryggvasons gate, Innherredsveien 
og Kongens gate».

(Fra planprogrammet)

Fornying av gater i kollektivbuen er et 
tverretatlig samarbeidsprosjekt som ble  
ble startet opp i april 2018 i henhold til 
vedtatt mandat i Miljøpakkens 
kontaktutvalg. 



 
Forslag til prioriteringspyramide for Gateprosjektene 

I forarbeidet til planen har vi startet å jobbe med behovspyramider for å 
avdekke målkonflikter og for ha grunnlag til å vurdere om i hvilken grad 
vi har måloppnåelse.

Vi vil i planarbeidet se på mennesker som transportobjekter og vurdere 
behov for fremkommelighet og tilgjengelighet for de ulike 
trafikantgruppene. Behovspyramider hjelper oss i arbeidet med 
prioritering og valg av virkemiddel. Planarbeidet skal også inneholde 
bomiljø og gode byrom.

Avdekke målkonflikter og håndtere dem

Foreslått prioriteringsrekkefølge skal ikke hindre at 
alle trafikanter skal ivaretas i framtidig trafikksystem, 
men den sier noe om hvilke trafikanters behov som 
skal ha høyest prioritering i forhold til måloppnåelse i 
kollektivgatene.
Bakgrunn og videre dokumentasjon i forhold til prioritering 
og føringer for trafikantgruppene vil bli utdypet som del av 
planarbeidet.

Løsningene skal ivareta tilgjengelighet for 
alle trafikantgrupper





Overbyggende:
Prosess for 
vurdering av
Kvalitet 
Systemvurd. 
Prioriteringer
Medvirkning og 
behandling etter 
PBL

Overbyggende 
vurdering av 
prioriteringer, 
kutt/ evt midl 
tiltak

Overføring 
av 
utvalgte 
tiltak

Teknisk plan 10 % 
usikkerhets nivå

Planfase –grunnlag for investeringsbeslutning



Torstein Ryeng Prosjektleder 
Kongens gate og 
Innherredsveien

Børge Bang: 
Kongens gate

Fagkoordinatorer trafikk 
/mobilitet

Robert Aakerli: 
Kongens gate

Fagkoordinatorer  tekniske 
fag

Leonard Brunke:  
Kongens gate

Fagkoordinatorer byliv

Kristin Kråkenes:
Innherredsveien 
Fagkoordinator 
trafikk/mobilitet

Sissel Amundsen: 
Innherredsveien 

Fagkoordinator tekniske fag

Kaja Elisabeth Koppang:
Innherredsveien 

Fagkoordinator byliv

Terje Simonsen/ Live Strand
Prosjektleder  ass.
Kongens gate og 
Innherredsveien

Konsulent Kongens gate Konsulent Innherredsvegen

Gateprosjekt Konsulentoppfølging

Fagressurser, alle relevante fagområder, tverrfaglig og 
tverretatlig sammensetning

Fagressurser, alle relevante fagområder, tverrfaglig og 
tverretatlig sammensetning





Kvaliteter, utfordringer og muligheter i 
Innherredsveien

Dialogmøte 1, Lademoen bydelshus 28.2.2019
Julie Nordhagen, Asplan Viak



Innledende arbeid
• Innledende fase med registrering av de 

viktigste kvalitetene, utfordringene og 
mulighetene langs Innherredsveien

• Overordnet nivå
• Målkonflikter

• https://miljopakken.no/prosjekter/innherredsveien

https://miljopakken.no/prosjekter/innherredsveien






Kvaliteter og utfordringer i 
Innherredsveien i dag





Politiske føringer:
- Vedtak om 4- felts veg med midtstilte 

kollektivfelt, Formannskapet 2013

- Vedtak om 4-felts veg med sidestilte 
kollektivfelt, Fylkesutvalget 2013

- Prøveprosjektet skal ligge til grunn for 
videre utforming, Formannskapet og 
Fylkesutvalget 2018











Muligheter i 
Innherredsveien









Smakebiter fra prosess

Dialogmøte 1, Lademoen bydelshus 28.2.2019
Ørjan B. Eivindsen, Asplan Viak



Et par tanker fra oss på 
landskap….



Hva vil Ørjan i 
dag……?

• Sette fokus på sidearealene i gata Gi tro 
på mulighetene og potensialet langs 
gata 

• Gi oss alle LYST til å jobbe med og TRO 
på de blågrønne kvalitetene i 
prosjektet

Skal jeg gjøre ved å «dryppe» halvferdige 
tanker med fine farger 



«Kryss som ikke 
lengre er kryss», 
og flater som bare 
BER om å bli mere 
brukt

• Noen av virkemidlene:  Materialbruk, 
vegetasjon, design, møblering, kunst, 
belysning, med mere.

• Etablere gode «småsteder» med 
muligheter for opphold uten at dette er 
primæroppgaven. «Vitaminer» for 
gata!





























PARK/STED/RESTAREAL? 
5000m2 nytte & opplevelse!!!







• Spille på lag med naturen og avlaste 
ledningsnett ved å aktivt benytte, forsinke 
og infiltrere mest mulig overvann.

• Aktivisere kunstmuseet ved å knytte det 
sammen med parken.

• Skape et variert og spennende romforløp 
lang parken.

• Utforming og programmering som innbyr 
til uformelle møter, opphold, aktivitet osv.

• Varierende høyde og karakter på 
vegetasjon for å forsterke romfølelse og 
forløp langs parken. 

• Skape en buffer mot gata, øke trivsel og 
trygghet.

• Spennende former og farger som en rød 
tråd.

• Belysning som effekt.



















Prinsippløsninger under utarbeidelse

Dialogmøte 1, Lademoen bydelshus 28.2.2019
Birgitte Nilsson, Asplan Viak



1A - To kjørefelt, prinsipp fra prøveprosjekt, sykkelveg på nordsiden av Innherredsveien, sykkelfelt Bakke bru 





1B - To kjørefelt, prinsipp fra prøveprosjekt, sykkelveg på nordsiden av Innherredsveien og Bakke bru



3 – Fire kjørefelt, midtstilte kollektivfelt, ikke sykkeltilbud i Innherredsveien, sykkelfelt på Bakke bru



4 – Fire kjørefelt, sidestilte kollektivfelt, ikke sykkeltilbud i Innherredsveien, sykkelfelt på Bakke bru



1A - To kjørefelt, prinsipp fra prøveprosjekt, sykkelveg på nordsiden av Innherredsveien 



Tverrfaglig planlegging 
ved bruk av 3D-modell 



Trafikkberegninger 
med trafikkmodell 



Trafikkberegninger 
med trafikkmodell 


	Gateprosjekt Innherredsveien
	Kvaliteter, utfordringer og muligheter i Innherredsveien
	Innledende arbeid	
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18
	Smakebiter fra prosess
	Prinsippløsninger under utarbeidelse
	Lysbildenummer 23
	Lysbildenummer 24
	Lysbildenummer 25
	Lysbildenummer 26
	Lysbildenummer 27
	Lysbildenummer 28
	Lysbildenummer 29
	Lysbildenummer 30
	Lysbildenummer 31
	Dialogmøte 1_Presentasjon landskap_28022019.pdf
	Et par tanker fra oss på landskap….
	Hva vil Ørjan i dag……?
	«Kryss som ikke lengre er kryss», og flater som bare BER om å bli mere brukt
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22
	Lysbildenummer 23
	Lysbildenummer 24
	Lysbildenummer 25
	Lysbildenummer 26
	PARK/STED/RESTAREAL? �5000m2 nytte & opplevelse!!!
	Lysbildenummer 28
	Lysbildenummer 29
	Lysbildenummer 30
	Lysbildenummer 31
	Lysbildenummer 32
	Lysbildenummer 33
	Lysbildenummer 34
	Lysbildenummer 35
	Lysbildenummer 36
	Lysbildenummer 37
	Lysbildenummer 38
	Lysbildenummer 39
	Vi ser på hva andre har gjort rundt om og lar oss inspirere av det beste og merker oss det som vi kanskje ikke skal kopiere…
	Dronning Eufemias gate , Bjørvika Oslo�Dronninga landskap
	Lysbildenummer 42
	Lysbildenummer 43
	Lysbildenummer 44
	Lysbildenummer 45
	Lysbildenummer 46
	Lysbildenummer 47
	Lysbildenummer 48
	Lysbildenummer 49
	Lysbildenummer 50
	Bogstadveien. Oslo�Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkitekter
	Lysbildenummer 52
	Lysbildenummer 53
	Lysbildenummer 54
	Lysbildenummer 55
	Lysbildenummer 56
	Lysbildenummer 57
	Lysbildenummer 58

	SVV - Presentasjon, dialogmøte Torstein.pdf
	Lysbildenummer 1
	Gateprosjektene i kollektivbuen
	Innhold
	Mål og hensikt med møtet
	Planprogram
	Identifiserte behov for fornying
	Oversiktskart Innherredsvegen tidligere prosess
	Vedtak som gir føringer for utforming i innherredsvegen: �
	Hensikten med ombygging av gaten
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14


