
Utfordringer i bymiljøprosjekter – To prosjekter 

Landskapsarkitekt og gruppeleder for 20 landskapsarkitekter i Oslo: Alf 
Haukeland, Asplan Viak

… og midt i mellom: Landskapsarkitekten



Jeg skal drøfte to prosjekter som er «naboer» men svært forskjellige:

• Tilnærming til teknisk infrastruktur både over og under bakken. 

• Bestilling fra Oslo kommune

• Budsjett

• Byggetid

• Prosjekteringsnivå



Prinsens gate og 
Øvre Slottsgate  

Oslo



Utgangspunktet for begge prosjektene er den fysiske virkeligheten, og under 
bakken er som regel utgangspunktet det samme når byen har vært der en 
stund…



Bildet har vi lånt fra tegneserien

«Krüger og Krogh –

Brennpunkt Oslo», 

og vi håper vi blir tilgitt. 

Som vi alle vet er det mye rart 

under bakken som kan tidvis 

være ganske krevende å jobbe med. 



Prinsens gate 2013 -2018 :

• 25.000 m2

• Trikk med spor og kjøreledninger

• Buss ved behov (men ikke faste ruter)

• Gatebelysning i strekk

• Ny teknisk kulvert under bakken som skal romme «alt»

• Trikkestopp. 

• Estetisk plan fra 2005 var førende

• Entreprisekost: 400 mill



Full prosjektering:

Prosjektet innebar tverrfaglig detaljprosjektering fra Asplan Viak med fagene 
Landskapsarkitekter, Veiingeniører, Byggingeniører, Vann, Overvann- og 
avløpsingeniører, 

I tillegg underkonsulenter for trikk, elektro og geoteknikk med beskrivelse, 
kostnadsberegning og arbeidstegninger samt oppfølging i anleggsperioden.



De fire trærne 

– Gaten skal i følge Oslo kommunes «treplantingsplan» være en gate med 
gatetrær.. Men det var grunnet installasjoner i grunnen og krav om mengder 
til vekstjord kun mulig å få ned diss fire trærne. 



Trikkeholdeplassene

– Høystandard holdeplasser. 

Gaten ligger intill gågatenettet i blant annet Øvre slottsgate  og dermed krav 
om trafikksikkerhet for gående, markeres med gjennomgående 
kantsteinslinjer, varslende skifte i materialer langs fortau i henhold til 
«Estetisk plan» fra 2005, skilting i henhold til krav fra ruter med mer



Perimetersikring og holdeplasser

– Grunnet statlige virksomheter var det behov for sikring. 

Disse monteres dypt!



Under skinnern etableres vann og avløp, rør for strøm og fiber og ledig plass 
om fremtiden skulle trenge mer kabler.



I tillegg til det rent tekniske 

handler gateombygging om 

politikk, byliv og prioriteringer





I dette prosjektet handlet det om å løse tekniske og funksjonelle utfordringer 

En moderne bygate med god linjeføring, funksjonelle, brede fortau og 
Universell utforming. 

få det til å «se enkelt ut».



Materialer på overflater

• Betong, over area langs fasader og andre vanskelige steder

slipt som terrasso

• Asfalt i kjørebane

• Granittheller på fortau og holdeplasser

• Granittkantsteiner med generelt lav viskant gir bedre forhold for 
gående og syklende







Øvre Slottsgate 2018-2019 :



Øvre Slottsgate 2018-2019 :

Gågate med enkel teknisk opparbeidelse og 

tidsbegrenset varighet (5 år i byggetillatelsen)

• 2500m2

• Fremdrift: Prosjekteringsstart september 2018, ferdig bygget gate september 2019. 

• Varelevering

• Gatebelysning i strekk

• Bevare eksisterende teknisk infrastruktur. 

• Krysse Prinsens gate (trikkegate) og Tollbugata (bussgate)

• Estetisk plan fra 2005 er førende, men vi fikk mandat og frihet til å teste ut variasjoner 
og muligheter. 

• Entreprisekost: 13 mill



Framdriftsplan:

Fra september til 

september



• Eksisterende infrastruktur under bakken. 

Guideline og direkte førende for design selv om ikke infra ble endret
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Brosten
Prøveavdekking mellom Tollbugata og Christiania torv, 

Lite brostein på fortau, men var intakt i gata 



Før



Etter



• Brosteinsdekke ble funnet under asfalten (400m2), løftet opp, renset og 
lagt ned igjen

• Plantekasser står i gaten med små trær lite jordvolum men med 
fuktvandring i bunnen. Står der det er plass i bakken, der de ikke er i veien 
for brannbiloppstillingsplasser, varelevering, sitteplasser uteservering eller 
historiske fasader. Infiltrasjon og historiske spor. Universelt utformede 
fortau 

• Møbleringsstripe plassert der er mulig i forhold til eksisterende kummer, 
linjeføring, el anlegg, VA anlegg ect. Det muliges kunst!



Gjennomgående møbleringsstripe organiserer gata:

Ny belysning

Kunst

Sitteplasser

Fordrøyning av overvann

Varelevering

holder lastebiler borte fra fasader (som ofte blir kjørt i stykker av vareleveringsbiler 
som ofte er ALT for store for trange bygater)





Materialer på overflater

• Betong, over area langs fasader og andre vanskelige steder

• Lyst farget asfalt fra Feiring i «kjørebane» og på områder for uteservering og 
midlertidige scener ved Sentralen, Asfalt ble godkjent av Oslo kommune

• Eksisterende asfalt beholdt på «fortau» der det var mulig

• Granittkantsteiner beholdt/gjenbrukt med generelt lav viskant gir bedre 
forhold for gående og syklende. 

• Det har blitt bygget 19 plantekasser med til sammen 25 trær som skaper 
variasjon og opplevelser i gata gjennom vinter, vår sommer og høst. Det har 
blitt plantet Prydeple, Bjørk, Koreahegg, Sibirlønn og Hjertetre i tillegg til 
bærbusker, lyng og bunndekkende planter. 







Hva er konklusjonene fra disse to gateombyggingene?

• Man skal ikke undervurdere utfordringer knyttet til infrastruktur under 
bakken selv om «alt» skal bevares som «det er» (i den grad det er mulig)

• Man må uansett regne med å kompromisse fra «ufravikelige» 
standardkrav, som på plassering av trær, lysanlegg, signalanlegg, 
kantsteinslinjer etc. grunnet utfordringer i 
grunnen/framdrift/budsjett/teknisk handlingsrom

• Alle gateromsprosjekter er forskjellige. 

• En stor risiko er å undervurdere kartleggings- og programmeringsdelen av 
oppdraget



Over bakken - Krav:

Estetisk plan 

Belysningsplan

Gatebruksplan

Beplantningsplaner

Kommunedelplan (bilfri by for eks)

Reguleringsplaner 

Etc.

.

Under bakken - Krav og pragmatikk:

Historien, både spor og arkeologi

Elektriske anlegg

VA anlegg

Signalanlegg

«Area» langs fasader

Kulverter med rør, bekker + + 

Etc.



Over bakken - Krav:

Estetisk plan. 

Belysningsplan

Gatebruksplan

Beplantningsplaner

Kommunedelplan (bilfri by for eks)

Reguleringsplaner 

Etc

Prosjekt: Varierende grad av Kompromiss 

mellom ofte motstridende krav

Under bakken - Krav og pragmatikk:

Historien, både spor og arkeologi

Elektriske anlegg

VA anlegg

Signalanlegg

«Area» langs fasader

Kulverter med rør, bekker + + 

etc



Etter

Men pent ble det

Takk for meg


