
Høringsmøte
Planforslag, Majorstuen knutepunkt og sporområde 



Program
• Velkommen, Ruter

• Hvorfor Ruter fremmer denne planen, Ruter

• Om planprosessen, Plan- og bygningsetaten 

• Historikk / Filmsnutt

• Presentasjon av planforslag
• Ruters planforslag

• Plan og bygningsetatens alternativ

• Byantikvarens alternativ

• Trafikk og konsekvenser, Asplan Viak

• Pause

• Spørsmål fra salen

• Avslutning



Hvorfor Ruter fremmer denne 

planen
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Majorstuen knutepunkt og sporområde

Hvorfor regulere dette området nå?
• Offentlig ettersyn - 06.02.19

• Halvor Jutulstad, Ruter
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Fornebubanen 
• Fornebubanen er en 8,7 km lang metro (T-bane) fra Fornebu 

senter til Majorstuen

• Hele banen går i tunnel.  

• Fornebubanen planlegges i første omgang koblet til dagens 
stasjon på Majorstuen

• Planlagt ferdigstilles av Fornebubanen er trolig i 2027



Kart fra 1919, bussen er fra ca 1930

Det har tatt tid å realisere banen

I mellomtiden har bussen gjort jobben

Busslinje 31 er Norges mest brukte.
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Majorstuen kan 

ikke bebygges på 

overflaten før ny 

stasjon er bygd 

helt ferdig.
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Hvorfor ny tunnel? Dagens tunnel vil ikke ha nok kapasitet etter 2030, og 

bør da stå ferdig til 2030.

Ny sentrumstunnel gir dobbel kapasitet gjennom 

sentrum.

Alle grenbaner får høyere frekvens med ny tunnel.



Fra barriere til levende by - Ny stasjon under bakken



Om planprosessen

Plan- og bygningsetaten



Planprosess

Majorstuen knutepunkt og sporområde
v/ Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør områdeutvikling



Løpet for en planprosess (detaljregulering)



Planprogram og konsekvensutredning

• Planprogram for 

Fornebubanen med 

Majorstuen sporområde, ble 

fastsatt 10.07.2014.

• Planprogrammet la føringer 

for de temaer som er 

konsekvensutredet i 

planforslaget.

• Konsekvensutredning er 

vedlagt planforslaget.



Du kan lese mer om planforslaget på Si din mening



Du kan lese mer om saken på PBE saksinnsyn saksnr. 201407126



Høringsperioden og informasjonsmøter

• Det avholdes tre informasjonsmøter:

• Onsdag 6. februar 2019, kl. 18-20:30 (informasjonsmøte) 

• Tirsdag 12. februar 2019, kl. 18-20:30 (informasjonsmøte) 

• Tirsdag 26. februar 2019, kl. 16-20 (dialogmøte)



Prosessen videre

• Planforslaget ligger på offentlig ettersyn.

• Frist for å uttale seg 4. mars.

• Etter offentlig ettersyn vil det avholdes 

bemerkningsmøte, der PBE og Ruter vil gjennomgå og 

vurdere alle bemerkninger.

• Etter offentlig ettersyn vil vi vurdere hvordan 

planforslaget skal bearbeides etter alle innspill.

• Oppdatert planforslag vil behandles politisk først av 

byrådet som så avgir det til bystyret.

• Det er bystyret som gjør det endelige vedtaket av en 

detaljregulering.



Historikk / filmsnutt



Majorstuen knutepunkt og 

sporområde
06.02.19

Ola Skar, Ruter 



Fra Til
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228 millioner 

påstigninger 

i 2007 371millioner 

påstigninger 

i 2017

40 000 nye reiser hver eneste dag i 10 år



4,5 mill.

Fordeling av påstigninger i 2017
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118 mill. 51 mill. 158 mill. 39 mill.
Antall 

påstigninger 

Andel

- 0,6  %+10,9 % - 3,0 % +7,7 %Vekst

32

%

14

%

43

%
1% 11

%

8,5 %



Hvordan kan «nye Majorstua» bidra til Oslo kommunes miljøambisjoner,
Hvordan få fram de positive miljøeffektene?

Kan vi sikte mot klimanøytralitet og 50 % utslippskutt ?



11BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

MÅL

EFFEKT

VIRKEMIDDEL

Ruter ser på FNs bærekraftsmål som et 
overordnet rammeverk for alt vi gjør..



Kollektivtrafikken er 

arealeffektiv og 

skaper synergier

11 BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN
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Diagram over planvarianter som legges ut til ettersyn. 
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Planområdet – Tot. 136 daa.

Det er et stort område som skal utvikles



På størrelse med Pilestredet Park (det gamle Rikshospitalet)

Sporområdet er ca. 65 mål 
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Stasjonen ble åpnet i 1898 

som endestasjon for 

Holmenkollbanen. 

Den gang 3,4 km fra 

Majorstuen til Slemdal 

Nordens første 

forstadsbane

Norges første elektriske 

jernbane

Landets første med dobbel 

skinnegang

Majorstuen stasjon

Oscar II åpner Holmenkollbane i 1898

https://lokalhistoriewiki.no/images/Oscar_II_%C3%A5pner_H_banen_1898.PNG
https://no.wikipedia.org/wiki/Holmenkollbanen
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Valkyrie stasjon 

Stasjonen ble anlagt der som følge av raset i 1912 I 1928 ble tunnelen til 

Nationaltheatret stasjon

(kalt Undergrunnsbanen) 

bygget.

Valkyrien stasjon var et resultat 

av et ras i forbindelse med 

anleggsgjennomføringen. 

.

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Fil:Valkyrie_plass_nedgang_til_Holmenkollbanen_OB.%C3%9863_1331.jpg
https://no.wikipedia.org/wiki/Nationaltheatret_stasjon_(T-bane)
https://no.wikipedia.org/wiki/Undergrunnsbanen


Majorstuen i dag

Majorstukrysset er 

overbelastet med biler, 

busser, trikker og sykler

Norges tredje største 

kollektivknutepunkt

5 000 fotgjengere krysser 

Kirkeveien i løpet av en 

time

Mange trafikkulykker



Majorstuen i dag

Majorstukrysset er 

overbelastet med biler, 

busser, trikker og sykler

Norges tredje største 

kollektivknutepunkt

5 000 fotgjengere krysser 

Kirkeveien i løpet av en 

time

Mange trafikkulykker

Sporområdet er en stor 

barriere i bydelen



Fornebubanen og 

ny sentrumstunnel

• krever ny Majorstuen 

stasjon under bakken

• gir langt flere reisende 

på Majorstuen

Forutsetter ny stasjon under bakken



1. Optimalisere kollektivknutepunktet 

på bakken rundt nye T-

baneoppganger

2. Endre sporområdet fra en barriere 

til et bærekraftig byutviklet nabolag

Hva skal endres på et av landets største knutepunkt?



Hva skal vi oppnå på et av landets største knutepunkt?

• Byrom for både opphold og 

reisende

• Prioritere byliv, gående, 

syklende og kollektivtrafikk

• Holdeplasser og 

stasjonsatkomster i byrom og 

ikke på trange fortau

• Nye arbeidsplasser og boliger 

med kort avstand til 

knutepunktet



Utvide byen fra Kirkeveien til 

Blindernaksen

Hva skal vi oppnå på et av landets største knutepunkt?



Utvide byen fra Kirkeveien til 

Blindernaksen

Binde sammen blågrønne 

kvaliteter og trekke de inn 

blant bebyggelsen

Hva skal vi oppnå på et av landets største knutepunkt?



Utvide byen fra Kirkeveien til 

Blindernaksen

Binde sammen blågrønne 

kvaliteter og trekke de inn 

blant bebyggelsen

Binde bydelen sammen med 

nye forbindelser på tvers 

som bryter barrieren

Hva skal vi oppnå på et av landets største knutepunkt?



2/3 av sporområdet blir offentlige byrom

Nye Major

Chateau

Neuf

Frognerelva

gjenåpnet

KPMG

1A

I hovedsak en ny stor park



Byplangrepet

Gjenåpne Frognerelva

Grønn forbindelse fra 

Frognerparken til Blindern



Byplangrepet

Gjenåpne Frognerelva

Grønn forbindelse fra 

Frognerparken til Blindern

Helhetlig bygulv –

nye forbindelser, torg og 

møteplasser

Bedre grunnlag for byliv



Nye byrom og forbindelser inne på sporområdet
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Sett mot nord



Bygater og mobilitet

T

T-bane:

• Under bakken 

• Fire oppganger 

• To på hver side av 

Kirkeveien 



Bygater og mobilitet

Finmasket gatenett bindes 

sammen for myke trafikanter

Direkte tilkoblet turveinettet



Bygater og mobilitet

Finmasket gatenett bindes 

sammen for myke trafikanter

Direkte tilkoblet turveinettet

Trikketrasé i Bogstadveien



Bygater og mobilitet

Finmasket gatenett bindes 

sammen for myke trafikanter

Direkte tilkoblet turveinettet

Trikketrasé i Bogstadveien

Ny gate langs Blinderndraget



Bygater og mobilitet

Finmasket gatenett bindes 

sammen for myke trafikanter

Direkte tilkoblet turveinettet

Trikketrasé i Bogstadveien

Ny gate langs Blinderndraget

Hovedgater:

• Kirkeveien

• Sørkedalsveien

• Slemdalsveien

• Majorstuveien



Bedre forhold for byliv, gående og syklende på Valkyrie plass

1A



Bedre forhold for byliv, gående og syklende på Valkyrie plass

1B



Forholdet til Majorstucharretten fra 2004

«Bykarré» lagt til grunn med 

tverrgater og kvartaler

Charrettens 13 oppfølgings-

punkter er utkvittert

Høyder og utnyttelse i 

planens alternativer er 

tilsvarende det som ble 

skissert i Charretten



Majorstuen er et sammensatt 

område

Den tette byen med:

• Murbyen

• Tårnbyen

• Sammensatt struktur

• Kompakt boligby

Den spredte byen med:

• Småhusområder

• Oppløste lameller

Hvordan ser bebyggelsen ut rundt sporområdet?



C1: 

Barnehage

E1: 

Boliger og barnehage

S3 - S4: 

Blandet bruk - mest bolig

S1 - S2: 

Blandet bruk - mest 

kontor og forretning, 

ev. hotell og 

videregående skole

S1

S2

S3

S4

E1

C1

Hva skal bygges hvor?



Det foreslås fire alternativer 

for: 

• Bygningshøyder 

• Utbygging utenfor 

Blinderndraget

• Utnyttelsesgrad

Felles for alternativene: 

Kompakte kvartaler på 5-7 

etasjer tilpasset 

omkringliggende struktur og 

høyder

Videreføring av kvartalsbebyggelsen



Oppstikkende bygningsvolumer

Kvartalene suppleres med 

høyere enkeltstående 

bygningsvolumer

Høyde og plassering av 

disse volumene varierer 

mellom alternativene

De to høyeste byggene i 

alternativ 1A er 17 etasjer

De høyeste byggene i 

alternativ 1B er 11 etasjer
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Sett fra Frogner stadion – i dag
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Sett fra Frogner stadion – Alternativ 1A (Ruter)

1A
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Sett fra Frogner stadion – Alternativ 1B (maks høyde 42 m)

1B
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Sett fra Friggfeltet – i dag
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Sett fra Friggfeltet – Alternativ 1A (Ruter)

1A
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Sett fra Friggfeltet – Alternativ 1B (maks høyde 42 m)

1B



Bedre forhold for byliv, gående og syklende i Valkyriegata

1A



Bedre forhold for byliv, gående og syklende i Valkyriegata

1B
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Vurdering rundt bevaring av vognhallen ved sporområdet

Evt. bevaring av deler av 

anlegget vil bli vurdert av 

Ruter / Sporveien 

før innsending av plan til 

politisk behandling



69Sporveismuseet Vognhall 5, Majorstua Gardeveien 15

https://sporveismuseet.no/2018/08/29/veterantrikken-innstilt-3-september/


70Frognerelva ved utløpet fra Frognerparken



Plan og bygningsetatens 

alternativ

Andreas Vaa Bermann



Majorstuen knutepunkt og sporområde

Plan- og bygningsetatens alternativ 2
v/ Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør områdeutvikling



Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030



Majorstucharretten (2004)

Majorstuhaven Bykarré



• Kollektivknutepunkt

• Bebyggelsesstruktur

• Forbindelser

• Blindernaksen

• Gjenåpning av 

Frognerelva

• Bevaring

PBE støtter i hovedsak byplangrepet i 

alternativ 1



Maks 42 

m

(ca 11-12 

etasjer)

Maks 55 m

(ca 14 

etasjer)

Maks 42 m 

langs 60 % 

av fasade

(ca 11-12 

etasjer)

Maks 42 

m langs 

40 % av 

fasade

(ca. 11- 12 

etasjer)

Hovedforskjell fra alternativ 1  

Høyder

PBEs alternativ 2, sett fra nordøst

Hovedgesims

langs 

Slemdalsveien

5-6-7 etasjer



Plan- og bygningsetaten 

mener at park nord for 

Blindernaksen skal styrke 

det grønne i området og 

skal ikke bebygges

Hovedforskjell fra alternativ 1 

Parkområdet nord for Blindernaksen



Hovedforskjell fra alternativ 1 

Vognhall på sporområdet

Plan- og bygningsetaten mener 

at det må legges til rette for en 

delvis bevaring av vognhallen



Høyere detaljeringsnivå i plankart og 

reguleringsbestemmelser i alternativ 2



Trafikkløsninger

PBE fremmer to alternative 

trafikkløsninger i tillegg til Ruters 

foreslåtte. 

Trafikkalternativ 2A Trafikkalternativ 2B

Toveis 

biltrafikk i 

Valkyriegata

Enveis 

biltrafikk i 

Valkyriegata 

mot nordvest



1A

2A/B

Illustrasjoner av planforslaget
Majorstuhuset

Majorstuhuset



1A

2A/B

Illustrasjoner av planforslaget



Oppsummering

• Planforslaget er i tråd med kommuneplanens intensjoner om 

fortetting på kollektivknutepunkt, men er ikke i henhold til 

høydebestemmelsene.

• Planforslaget følger i stor grad opp føringer fra Majorstua-

charretten. PBE anbefaler et utgangspunkt i «Bykarré».

• PBE mener høydene må reduseres og støtter kun ett høyhus som 

er maksimalt på høyde med KPMG-bygget.

• Blindernaksen og nordområdet må opparbeides som et 

sammenhengende grøntområde og PBE anbefaler ikke 

bebyggelse der.

• Det bør tilrettelegges for en mulig bevaring av deler av vognhallen.

• Planforslaget må detaljeres ytterlige i plankart og 

reguleringsbestemmelser.



Byantikvarens alternativ



Marte Muan Sæther

Majorstuen 
sporområde

Majorstuens verdier - Byantikvarens alternativ



Majorstuen stasjon i 1930 Foto: Anders Beer Wilse. Kilde: Oslo Museum



Fredet etter kml.

Regulert til bevaring etter pbl.

Gul liste - bevaringsverdig

Verneverdier – Gul liste



Kommuneplanen – Område med nasjonal verneverdi



Nasjonal, regional og lokal verneverdi
Fotografier hentet fra Oslo museum, www.oslobilder.no

http://www.oslobilder.no/


Hvordan fortette et knutepunkt med historisk verdi?

HØYDER

RIVING

SIKRING

IDENTITET
INFRASTRUKTUR

KVALITE
T

TILGJENGELIGHET

GRUNNFORHOLD

MILJØ

HISTORIE



Kings Cross 2018. Foto: Cathrine Reusch, Byantikvaren

Faksimile Aftenposten 13.10.2015



Byantikvarens alternativ

Byantikvarens alternativ



Sikres vern - Forslagsstiller og Byantikvaren Byantikvaren



Særlige hensyn:
• Blindernaksen tillates ikke bebygget (hensynssone H570)
• Det tillates kun etablering av et lavt barnehagebygg sør for Lille Frøen



Høyder:
• Jevne byggehøyder mot Slemdalsveien – fra 5 etg. mot den tette byen til 7 

etasjer mot Blindernaksen, og opp til 8 etasjer inn mot  det tidligere 
sporområdet.



Byantikvarens alternativ 3
Byantikvarens alternativ 3 støtter planforslagets tilrettelegging for byutvikling på 
Majorstuen sporområde, med store grøntområder, nye byrom, blandet arealbruk og høy 
tetthet. Planforslagets prioritering av byliv og økt tilrettelegging for gående, syklende og 
kollektivtrafikk støttes også i Byantikvarens alternativ.
Byantikvarens hensikt med å utforme et alternativ 3 er å styrke bevaringen av 
kulturminner, kulturmiljøer og karakteristiske by- og landskapsrom i forhold til hva 
forslagsstillers alternativ 1 legger opp til. Ved å redusere byggehøyder, bevare flere 
enkeltobjekter og innskrenke endringsrommet på og i kulturminnene, vil Byantikvaren 
styrke forbindelsen mellom historisk og nyere bystruktur, i større grad ta vare på historien 
og øke innbyggernes opplevelse av tidsdybden og historien på stedet. Byantikvarens 
alternativ 3 vil gi en bedre balanse mellom utvikling og vern til tross for den store 
transformasjonen reguleringen legger opp til. 

• Den eldste vognhallen bevares
• Mellombygget mellom F1 og F2 (Larsen) bevares
• Blindernaksen styrkes
• I felt E1 ved Lille Frøen tillates kun oppføring av barnehage med lave 

byggehøyder
• Byggehøydene blir generelt lavere enn i øvrige alternativer. Alternativet 

tillater imidlertid større høyder i nordvestre del av S 4 
• Bygninger innenfor planområdet som er oppført på gul liste sikres juridisk 

vern



Oslo kommune, Byantikvaren

Byantikvaren oppfordrer alle berørte til å 
komme med innspill til planprosessen!



Trafikkplan og konsekvenser

Asplan Viak



Majorstuen 

knutepunkt og sporområde
06.02.19

Per Christian Stokke, Asplan Viak 



- Trafikk og mobilitet

- Anleggsperioden

- Grønnstruktur

Hva foreslås? 

Hva er konsekvensene?



Tilrettelegging for gående

I dag:

Lange omveier

Smale fortau

Gående må via 

Majorstukrysset, der det 

allerede er overbelastet av 

andre trafikanter



Tilrettelegging for gående

Knutepunktet får et 

sammenhengende bygulv

Nye fotgjengerforbindelser 

på tvers, viderefører dagens 

bystruktur

Nye turveiforbindelser i 

grønne omgivelser

Et vesentlig bedre tilrettelagt 

område å gå i



Kun sykkelfelt langs deler 

av Kirkeveien.

Ingen tilrettelegging i 

krysset eller andre gater

Dagens sykkelveinett



Utpekt som det området der 

det er mest utfordrende å 

sykle i Oslo1

Dagens sykkeltilbud

1 TØI 2018



Legger sykkelplan for Oslo 

til grunn

Sykkelfelt langs:

• Kirkeveien

• Sørkedalsveien

• Slemdalsveien

• Parkgata

Sammenhengende og helhetlig sykkelveinett



Legger sykkelplan for Oslo 

til grunn

Sykkelfelt langs:

• Kirkeveien

• Sørkedalsveien

• Slemdalsveien

• Parkgata

Sykkelgate:

• Valkyrie plass

• Sentralplassen

Sammenhengende og helhetlig sykkelveinett



Legger sykkelplan for Oslo 

til grunn

Sykkelfelt langs:

• Kirkeveien

• Sørkedalsveien

• Slemdalsveien

• Parkgata

Sykkelgate:

• Valkyrie plass

• Sentralplassen

Grønn rute:

• Gjennom Blinderndraget

• Langs Frognerelva

Sammenhengende og helhetlig sykkelveinett



T

T-bane:

• Under bakken 

• Fire oppganger 

• To på hver side av 

Kirkeveien 

Kollektivsystemet



T

T-bane:

• Under bakken 

• Fire oppganger 

• To på hver side av 

Kirkeveien 

Buss:

• Holdeplasser foran 

Majorstuhuset

• Reguleringsmulighet i 

Slemdalsveien

Kollektivsystemet



T

T-bane:

• Under bakken 

• Fire oppganger 

• To på hver side av 

Kirkeveien 

Buss:

• Holdeplasser foran 

Majorstuhuset

• Reguleringsmulighet i 

Slemdalsveien

Trikk:

• I Bogstadveien på 

Valkyrie plass

Kollektivsystemet



Kjøremønster for biler
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2

Biler - Tre alternative forslag til kjøremønster
1 2A 2B
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3

Dagens kjøremønster for biler

To veikryss svært tett med 

stor belastning

Ingen tverrforbindelse for bil 

mellom Majorstukrysset og 

Vinderen

Mange trafikkerte gater 

møtes midt i knutepunktet
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4

Parkgata – utgangspunkt for alle alternativer

Ny tverrgate gjør det mulig å 

forenkle Majorstukrysset
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5

Alternativ 1

Kirkeveien opprettholdes

Trafikken mot sentrum 

samles i Sørkedalsveien og 

Majorstuveien

Majorstukrysset reduseres til 

ett kryss for biler

Valkyriegata og Valkyrie 

plass uten biltrafikk

1A, 1B, 3
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Alternativ 2A

2A

Kirkeveien opprettholdes

Trafikken mot sentrum 

samles i Sørkedalsveien og 

Majorstuveien

Trafikk fra sentrum samles i 

Valkyriegata og 

Slemdalsveien

Majorstukrysset 

opprettholdes med to tette 

kryss for biler

Enveis biltrafikk i 

Valkyriegata og Valkyrie 

plass



11

7

Alternativ 2B

2B

Kirkeveien opprettholdes

Trafikken mot sentrum i både 

Sørkedalsvn-Majorstuvn og 

Slemdalsvn-Valkyriegt

Trafikk fra sentrum samles i 

Valkyriegata og 

Slemdalsveien

Majorstukrysset 

opprettholdes med to tette 

kryss for biler

Toveis biltrafikk i Valkyriegata 

og Valkyrie plass



Konsekvenser av de ulike kjøremønstrene
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9

Alternativenes konsekvenser

De tre alternative trafikkløsningene har konsekvenser for:

• Byliv

• Gående

• Syklende

• Kollektivtrafikk

• Trafikkavvikling

• Trafikksikkerhet

• Støy

1 2A 2B
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0

Alternativenes konsekvenser

Byliv og gående:
Positiv Mindre positiv enn alt. 1 Mindre positiv enn alt. 1 og 2A

Syklende:
Positiv Positiv Positiv

1 2A 2B
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Konsekvenser alternativ 1

Kollektivtrafikk:

Samlet knutepunkt

Trafikksikkerhet:

Lite trafikk der det er mange 

myke trafikanter

Trafikkavvikling:

God avvikling i ett 

Majorstukryss

Kjøremønster:

Økning i Majorstuveien

Reduksjon i Slemdalsveien, 

Valkyriegt og Bogstadveien

1A, 1B, 3
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2

Konsekvenser alternativ 2A

Kollektivtrafikk:

Mer spredt knutepunkt

Forsinkelser mot kryss

Trafikksikkerhet:

Mer trafikk der det er mange 

myke trafikanter

Trafikkavvikling:

To kryss gir noe dårligere 

avvikling

Kjøremønster:

Økning i flere gater 

Sorgenfrigata – Middelthuns 

gate m.fl.

2A
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Konsekvenser alternativ 2B

Kollektivtrafikk:

Mer spredt knutepunkt

Forsinkelser mot kryss

Trafikksikkerhet:

Mye trafikk tett på myke 

trafikanter

Trafikkavvikling:

To kryss gir dårligere 

avvikling

Kjøremønster:

Økning i flere gater 

Sorgenfrigata – Middelthuns 

gate m.fl.

2B
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Konsekvenser støy

Alle alternativer:
Støy fra ny gate langs parken
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Konsekvenser støy

Alle alternativer:
Støy fra ny gate langs parken

Alternativ 1:
Merkbar økning i Majorstuveien
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Konsekvenser støy

Alle alternativer:
Støy fra ny gate langs parken

Alternativ 1:
Merkbar økning i Majorstuveien

Alternativ 2A:
Merkbar økning i flere gater 

sørvest for Valkyrie plass

Alternativ 2B:
Merkbar økning i flere gater 

sørvest for Valkyrie plass
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Konsekvenser støy

Alle alternativer:
Støy fra ny gate langs parken

Alternativ 1:
Merkbar økning i Majorstuveien

Færrest boliger i rød støysone

Alternativ 2A:
Merkbar økning i flere gater 

sørvest for Valkyrie plass

Flest boliger i rød støysone

Alternativ 2B:
Merkbar økning i flere gater 

sørvest for Valkyrie plass

Flere boliger i rød støysone enn 

alternativ 1



Anleggsperioden
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Anleggsperioden

Flere prosjekter:

Ny trikkeløsning

Majorstuen stasjon

Oppgradering øvrige gater

Ny park

Bebyggelse og byrom på 

sporområdet
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Anleggsperioden

Trikk i Bogstadveien:

Holdeplasser og trikk i 

Bogstadveien – 2019/20

Pågående dialog med 

naboer for å sikre en mest 

mulig smidig anleggsperiode
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Anleggsperioden

Majorstuen stasjon:

Tidspunkt for bygging av ny 

Majorstuen stasjon er ikke 

bestemt

Byrom og gater over 

stasjonen rustes opp 

samtidig

Parkgata opparbeides 

samtidig

Frognerelva åpnes når ny 

stasjon bygges 
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Anleggsperioden

Øvrige gater:

Tidspunkt for opprusting av 

øvrige gater er ikke bestemt

Opprusting er ikke strengt 

nødvendig for det nye 

knutepunktet

Opprusting vil derfor være 

avhengig av bevilgninger
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Anleggsperioden

Tiltak inne på dagens 

sporområde:

Kan igangsettes så snart 

stasjonen er bygget

Ivaretakelse av grunnforhold 

er viktig

Vil også gi støy og 

anleggstrafikk, tilsvarende 

andre utbyggingsprosjekter



Hva gir dette tilbake til byen?



I planområdet økes areal for 

byliv og myke trafikanter

fra 25 % til 55 % 

66 % av sporområdet blir 

offentlig tilgjengelige 

parker og byrom 

Hva gir dette tilbake til byen?



Grønnstruktur



Grønnstruktur
Nordmarka

Oslo sentrum

Majorstuen

Skøyen

Gaustad
Slemdal

Kringsjå

Smestad
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TENK NÅR:

…man kan sykle i grønne omgivelser fra Maritim til Maridalen

…den billøse kan gå på ski fra Blindern til Bygdøy

…cavaleren kan flanere fra Chateau Neuf til Colosseum

…folk flest kan jogge uten stopp fra Forskningsparken til

Frognerparken

…viltre krabater kan leke i bilfrie omgivelser fra Voldsløkka til 

Vigelandsanlegget

…barn kan ferdes trygt til balløkke og basseng

DA BLIR OSLO EN BEDRE BY Å BO I!



Nesten halvparten av sporområdet blir en ny park

Nye Major

Chateau

Neuf

Frognerelva

KPMG

1A




