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Figur viser prosjektområde ved Majorstuen; Valkyriegata – Majorstuen – Bogstadveien 
 

«Trikketiltak Majorstuen» er et samarbeids-

prosjekt mellom Sporveien AS og Vann og 

avløpsetaten i Oslo. De har igangsatt arbeidet 

med et forprosjekt som skal ferdigstilles 

sommeren 2016.  

Formålet med prosjektet er rehabilitering av 

spor, vann og avløp i prosjektområdet; 

Valkyriegata – Majorstuen – Bogstadveien, se 

figur. Tiltaket er en del av Banesjefens 

investeringsprogram i «Samlet plan for 

trikkeinfrastruktur».  

Området bærer i dag preg av slitte trikke-

skinner og dårlig gatedekke. Sporavstanden er 

på flere steder under 3,0 meter, og i tillegg er 

det møteforbud mellom SL95 og andre 

vogntyper i kurven fra Valkyriegata og inn på 

holdeplass.  

Eksisterende VA-anlegg i området er generelt 

gammelt og har behov for å bli fornyet. De 

eldste vannledningene er fra 1884. 

Avløpsnettet er overbelastet og det er 

problemer med kjelleroversvømmelser. VAV 

skal derfor utføre en omfattende 

rehabilitering av VA-anlegget, og ledninger må 

flyttes på grunn av nytt spor i Bogstadveien. 

Et av Sporveien sitt viktigste mål er at nye 

trikkeskinner er ferdigstilt i løpet av 2018, slik 

at Majorstuen er klart for testkjøring av nye 

trikker vinteren 2019. I og med at det foreligger 

flere planer for Majorstuenområdet, både på 

kort og lang sikt, har ikke Sporveien til hensikt 

å gjennomføre en omfattende oppgradering. 

Det må allikevel vurderes om dette prosjektet 

skal gjøre noen tilpassinger til fremtidige 

løsninger; f.eks. trikk langs Ring 2.  

Majorstuen er et komplekst kryssområde med 

stor trafikk både hva gjelder fotgjengere, buss, 

trikk og bil. Anleggsarbeidene forventes å 

være svært krevende, og arbeidene er derfor 

planlagt å starte våren 2017 slik at kan de 

ferdigstilles høsten 2018. 

Majorstuenområdet er et sentralt by-område i 

Oslo og «omverdens» forventninger til en 

oppgradering av området kan være høyere enn 

Sporveiens behov. Sporveien og VAV ønsker 

derfor å invitere til workshop for å sammen 

finne den beste løsning som kan gjennomføres 

innenfor fastsatt tid, kostnad og kvalitet.
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