
Prosjektet er en del av en 
større oppgradering av hele 
Ekebergbanen, fra Konows 
gate til Ljabru, som startet 
opp i 2011. 

OPPGRADERING AV EKEBERGBANEN 

Informasjonsmøte onsdag 13.april  
kl. 18.00 - 20.00  på Bekkelagshuset.

I midten av april 2016 starter 
arbeidene med oppgradering av 
strekningen fra Jomfrubråten til 
Holtet holdeplass. 

Strekningen vil blant annet få nye 
fundamenter, skinner og sviller og 
universelt utformet holdeplass på 
Sportsplassen. Arbeidene vil pågå 
frem til sommeren 2017. 

Kontakt

Kamilla Malt Marøy  
Byggeleder  
Telefon: +47 478 54 877 

naboekebergbanen@sporveien.com 
Informasjon om nabokontakt kommer

For mer info se www.sporveien.com  
og «Våre prosjekter»

Mål for prosjektet 

Rask fremføring

Høy sikkerhet

Universell utforming

Bedre miljø

God estetisk utforming 

Målet med prosjektet er å øke den generelle standarden  
på Ekebergbanen slik at den blir godt nok rustet til å møte 
fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst og nye 
trikker. 

Når banen er ferdig oppgradert vil den gi raskere fremføring, 
høy sikkerhet, bedre komfort og universelt utformede  
holdeplasser.  

INFORMASJON OM ARBEIDENE

Oppgradering  
av Ekebergbanen 
Jomfrubråten  
– Holtet holdeplass 



Hva skal gjøres mellom  
Jomfru bråten og Holtet holdeplass? 

Medio april 2016 - Arbeidene starter opp, og omfatter 
blant annet total utskiftning av banens over- og 
underbygning, utretting av kurver og sporoptimalisering. 
Nytt kontaktledningsanlegg for trikkens kjørestrøm og 
signalanlegg skal også fornyes.  

Drenering- og overvannshåndtering fornyes med lukkede 
fordrøyningsmagasiner under banetraseen, og nye vann- 
og avløpsledninger skal legges for Vann- og avløpsetaten.  

Sportsplassen holdeplass vil gjenåpnes som en 
universelt utformet holdeplass med de tradisjonelle 
røde leskurene på begge plattformer, ledelinjer, bedre 
belysning og sykkelparkering. Ny planovergang legges 
med gummielementer.   

Det skal i tillegg etableres en tursti fra Jomfrubråten 
til Sportsplassen og skal styrke det sammenhengende 
turveinettet i området, ved å skape en god fortsettelse 
ved turveien fra Ekebergskråningen naturreservat nord 
for Frierveien. 

Sommer 2017 - Delstrekningen på totalt 1000 meter 
gjenåpnes i sin helhet  

Holtet holdeplass er ikke med i dette prosjektet

Praktisk informasjon om  
anleggs gjennomføring
• For å redusere ulemper for reisende vil trikken kjøre   

på enkeltspor gjennom hele anleggsperioden.
• Anleggsgjennomføringen deles derfor opp i fire  

faser. Dette gjøres ettersom det på enkeltspor -
strekningen ikke kan være holdeplass. 

• Fra april 2016 til desember 2016 - Sportsplassen 
holdeplass holdes stengt, og reisende må benytte 
midlertidig holdeplass på Jomfrubråten. En ny 
oppgradert holdeplass på Sportsplassen vil være  
i drift i slutten av desember 2016. 

• Frem til desember 2016 - Planovergangen på 
Sportsplassen vil holdes stengt. I denne perioden  
må en benytte seg av planovergangene på  
Jomfrubråten og på Holtet.

• I den kaldeste vinterperioden i januar og februar  
blir det en kort anleggspause hvor trikken kjører   
på begge spor.

• I perioden mars 2017 og frem til sommeren vil de 
resterende arbeidene ferdigstilles. 

• Det vil periodevis under anleggsperioden forekomme 
støyende arbeider, spesielt ved sprengnings- og 
piggingsarbeider. Berørte naboer vil bli særskilt 
varslet om dette i forkant.

Vurdering av støytiltak 
Det har pågått en vurdering om det skal etableres permanente 
støytiltak i forbindelse med oppgradering av strekningen 
Jomfrubråten – Holtet.

Sporveien Oslo AS har i denne forbindelse fått Brekke & Strand 
Akustikk AS til å utarbeide en støyrapport for å komme med 
anbefalinger til eventuelle støy tiltak på strekningen. Gjeldende 
tiltaksgrenseverdi for støy fra trikk er gitt i forurensnings-
forskriften og er 42 dB Lpaeq, 24h innendørs støynivå i 
eksisterende bygninger. Ut i fra målinger og beregninger er 
det ingen boliger på strekningen som overskrider kravene ved 
dagens trafikk. 

Vurderingen sier også at beregningene er for upresise til at tiltak 
bør iverksettes på dette tidspunktet, og støyutredningen anbefaler 
en mer nøyaktig måling av støynivå som kan gi et mer sikkert svar. 

Bakgrunn / Historie  
Selskapet A/S Ekebergbanen ble stiftet som et privat selskap  
i 1914,og drift på banen startet 1. juli 1917. Forstadsbanen går fra 
Konows gate til Ljabru og er ca. 6,7 km lang. Den eldste delen av  
banen er nesten 100 år gammel, og deler av anlegget har vært så 
nedslitt at det har blitt innført redusert hastighet på flere steder.  

Ekebergbanen har hatt et stort etterslep i vedlikeholdet og 
et tilsvarende behov for å oppgradere banens standard. Selv 
om banen har betydelig trafikk, har den likevel potensial for 
trafikkvekst.

En fornyelsesplan for hele Ekebergbanen ble utarbeidet i 2010 
med formål om å vise hvordan Ekebergbanen kan gjøres om til 
en rask og moderne bybane. 

I 2011 startet arbeidene med bygging av nytt dobbeltspor på 
strekningen Holtet – Sørli. Videre har flere delstrekninger langs 
Ekebergbanen blitt oppgradert stykkvis.  

Velkommen til 
informasjonsmøte! 
Onsdag 13.april  
kl. 18.00 - 20.00  
på Bekkelagshuset.


