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ØNSKE OM TILTAK FOR Å REDUSERE FARTSNIVÅ I KOLSTADGATA VED TØYEN 

SKOLE 

Bymiljøetaten (BYM) viser til henvendelse fra Bydel gamle Oslo med ønske om tiltak for å 

redusere fartsnivået og gjennomkjøringstrafikk i Kolstadgata. På sikt ønskes gata opparbeidet 

som et gatetun. 

 

BYM vil vurdere anlegg av fartsdemper i Kolstadgata ved Tøyen skole i forbindelse med sak 

for nye fartssoningstiltak på skoleveier i 2015. Det må i denne sammenheng tas hensyn til at 

Kolstadgata er busstrasé, og en gate hvor en normalt er restriktiv med å anlegge fartsdempere. 

 

BYM tar sikte på å sende forslag om nye tiltak ut på høring til Bydelsutvalgene, Oslo 

politidistrikt, Ruter, og Fellesutvalget for utrykningspersonell våren 2015. Forslag til vedtak vil 

deretter bli sendt Byråden for miljø og samferdsel som er vedtaksmyndighet for 

fartssoningstiltak på kommunale veier. Fattes det nødvendige vedtak tar BYM sikte på å utføre 

vedtatte tiltak høsten 2015. 

 

På nåværende tidspunkt foreligger ingen planer om å opparbeide Kolstadgata som et gatetun. 

Før en vei kan opparbeides som gatetun stilles det bl.a. krav om at veien ikke skal ha 

gjennomkjøringstrafikk. Et gatetun kan derfor ikke ha bussrute eller taxiholdeplass som 

Kolstadgata har i dag. En eventuell opparbeidelse av Kolstadgata til gatetun vil først og fremst 

kreve en ny regulering. BYM har knapt med ressurser og må jobbe med de tiltak som er 

prioritert innenfor våre budsjettrammer. BYM har derfor små mulighet for å igangsette et 

eventuelt planarbeid med sikte å opparbeide Kolstadgata som gatetun. 
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