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 Forord 
Statens vegvesen og kommunene i Oslo-området skal gjennom bedre tilrettelegging for syklister bidra 
til at sykkelandelen øker. Sykkelekspressveger muliggjør rask og direkte sykling over lengre 
avstander, men skal også være et tilbud for sykling over kortere avstander og ha gode koblinger mot 
øvrig sykkelinfrastruktur. 

Dette forprosjektet omhandler deler av strekningen mellom Lillestrøm og Oslo der det planlegges 
sykkelekspressveg, og bygger på anbefaling fra tidligere gjennomført mulighetsstudie. 

Prosjektet er utført av Norconsult AS på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst. 

Planleggingsledere hos Statens vegvesen har vært Thorstein Hymer og Espen Sletten Hansen 
(assisterende). Prosjektleder har vært Dagmar Høyer. Christoffer Olavsson Evju har vært 
oppdragsleder for Norconsult AS, mens fagansvarlig veg og sykkel har vært Vegard Triseth og 
fagansvarlig konstruksjon har vært Håvard Huser. 
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 Bakgrunn, avgrensing og formål 

 Bakgrunn 

Sykkelekspressveger er omtalt i NTP 2018 - 2029. Her utdypes det at høystandard 
sykkelvegløsninger som sykkelekspressveg gjør det mulig å sykle raskt, direkte og trafikksikkert både 
på vanlig sykkel og el-sykkel, og kan bidra til at flere velger å sykle også på lengre avstander.  

I 2016 og 2017 utarbeidet Statens vegvesen en mulighetsstudie for trasevalg for sykkelekspressveg 
mellom Oslo og Lillestrøm. Denne studien tok for seg Rv.163 og E6 i Oslo og Solheimveien / Rv.159 i 
Akershus. Alternative trasévalg ble vurdert basert på definerte kriterier for sikkerhet, framkommelighet, 
opplevelse og gjennomførbarhet. Sykkelekspressvegen anbefales å starte ved Teisen. 
Mulighetsstudien konkluderte med å anbefale en trasé som i hovedsak følger traseen til E6 frem til 
Karihaugen, og deretter i hovedsak følger Riksveg 159 videre mot Lillestrøm. 

 

 

Figur 1 Traseer vurdert i mulighetsstudien. Illustrasjon: Mulighetsstudie sykkelekspressveg 

 Trase og avgrensing av forprosjektet 

Traseen som inngår i dette forprosjektet følger i utgangspunktet anbefalt trase fra mulighetsstudien for 
sykkelekspressveg E6 / Rv. 159 Teisen – Lillestrøm.  

Grensesnitt for forprosjektet er fra Teisen til kollektivterminalen på Solheim (Lørenskog sentrum). 
Prosjektet har satt denne grensen i samarbeid med Manglerudprosjektet og deres foreløpige planer 
for ny E6 i området og vegavdeling Akershus. 

Avgrensing mot Solheim kollektivterminal er satt til og med kulvert i kryssing av Nordliveien ved 
krysset Solheimveien/Nordliveien. Mot Oslo strekker traseen seg ned til Teisenkrysset, med avslutning 
øst for krysset mellom E6 og Ring 3.  
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For delstrekningen Per Krohgs vei i Oslo til Solheim kollektivterminal i Lørenskog skal kollektivtak 
inngå i forprosjektet. På denne strekningen ser vegavdeling Akershus behov for kollektivfelt grunnet 
dårlig bussfremkommelighet på strekningen, så det er ønskelig at sykkel og kollektiv sees i 
sammenheng.   

 

Figur 2 Dette forprosjektet omhandler strekningen mellom Teisen og Solheim kollektivterminal (Lørenskog 
sentrum), markert med røde piler på kartet. Illustrasjon: Mulighetsstudie sykkelekspressveg 

 Formålet med prosjektet 

Formålet med forprosjektet er å forbedre og optimalisere anbefalte løsninger for sykkelekspressveg 
mellom Teisen og Solheim kollektivterminal. Her inngår løsninger for både krysningspunkter og 
strekningene imellom. Arbeidet skal sikre gode løsninger for brukerne av tilbudet, god kunnskap om 
gjennomførbarhet, og gi faglig grunnlag for å avgjøre hvilken delstrekning som gir høyest nytte for 
oppstart av videre planarbeid. Samtidig skal det sees på gjennomførbarheten for hele prosjektet. 

 Mulighetsstudie sykkelekspressveg  

Bakgrunn for arbeidet dokumentert i denne rapporten er Mulighetsstudie sykkelekspressveg1. 
Mulighetsstudien hadde som formål å anbefale en gjennomførbar trasé for sykkelekspressveg langs 
strekningene:  

• Rv. 163 fra Økern til Lørenskog stasjonsby  
• E6 fra Teisen til Lørenskog grense 
• Rv. 159 fra Oslo grense til Lillestrøm 

Anbefalt trase mellom Solheim kollektivterminal og Teisen har ligget til grunn for optimalisering av 
løsninger i dette forprosjektet. 

                                                      
1 Statens vegvesen 17.02.2017 
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Det ble innledningsvis i forprosjektet gjennomført en kritisk gjennomgang av anbefalt trasé og 
løsninger fra mulighetsstudien. For enkelte av de foreslåtte kryssløsningene ble det vurdert at det var 
behov for å vurdere alternative konsepter før endelig valg av løsning ble valgt og optimalisert. 

For strekningen langs Karihaugveien mellom Skanseveien og fylkesgrensen ble hele delstrekningen 
tatt opp til vurdering (mulighetsstudiens trase F1/F3). Med unntak av dette er anbefalt trasévalget 
videreført i forprosjektet. 

Løsningsutviklingsprosessen er nærmere beskrevet i kapittel 5, og valg av løsning og beskrivelser av 
disse i kapittel 6. 
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 Forhold til andre planer 

 Tilstøtende prosjekter  

 

Planer i Oslo 

Områderegulering Kjelsrud (ligger ute til høring høsten 2018 – PBE) 

• Berører sykkelekspressveg tverrforbindelse langs Nedre Kalbakkvei mellom Veitvedt og 
Trosterud. 

 

Gang- og sykkelbru Teisen  

• Her skal det settes opp en midlertidig gang og sykkelbru som erstatter eksisterende bru i 
nærheten av Teisenveien. Denne blir satt opp i påvente av en permanent løsning som etter 
planen skal komme her.  

• Varslet oppstart detaljregulering. 

 

E6 – Oslo øst (Manglerudprosjektet) 

• Nytt hovedvegsystem i Sørkorridoren som kan avlaste Ring 3 mellom Ryen og Teisen. 
• Nytt kollektivknutepunkt på Bryn. 
• Skal tilrettelegge for kollektivtransport, sykkel og gange. 
• Berører sykkelekspressveg prosjektet ved at sykkelvegnettet skal oppgraderes langs E6 og 

det skal etableres bredere gang- og sykkelbruer over hovedvegnettet blant annet ved Valle-
Hovin, Teisenkrysset og Teisenveien. 

• Foreløpig uavklart plassering og standard på hovedsykkelvegnettet i Manglerudprosjektet. 
• Berører sykkelekspressvegprosjektet ved at Smalvollveien vurderes utbygd som en del av 
• hovedveg-nettet, og at Ulvensplitten vurderes nedgradert. 

 

Sykkelveg Ole Deviks vei 

Ny sykkelveg med fortau ble bygget langs Strømsveien fra Teisenkrysset og fram til Ole Deviks vei. 
Denne forbindelsen tilfredsstiller ikke kravene til sykkelekspressveg da den er for smal og det er flere 
avkjørsler som krysser.  

For Strømsveien 181 - 185 er det sendt inn rammesøknad på oppføring av bilverksted og bilforretning. 
Man søker å benytte eksisterende avkjørsler fra Strømsveien, Høvleriveien og Caspar Storms vei. 

 

Furuset senterområde områderegulering 

• To varianter: med og uten lokk over E6, samt alternativ med tunnel. 
• Nye boliger og arbeidsplasser. 
• Berører alternativ for sykkelekspressveg langs E6. 
• Planprogram for knutepunktutvikling Grorud stasjon (oppstart 2016) 



 
 

Oppdragsnr.: 5182449     Versjon: B01 
Sykkelekspressveg E6 Teisen - Solheim kollektivterminal  |  Forprosjektrapport 

 
 

n:\518\24\5182449\5 arbeidsdokumenter\51 felles\513 forprosjektrapport\2018-11-30 sev e6_forprosjektrapport.docx  2018-11-30  |  Side 11 av 87 
 

• Del av Groruddalssatsinga, som blant annet omtaler «utvikling av handelssentra i 
kollektivknutepunkt». 

• Berører sykkelekspressveg alternativer langs Østre Aker vei. 

 

Kollektivtiltak og gang- og sykkelveg Visperud (Karihaugveien – Solheimveien) 

• Forslag til reguleringsplan i Oslo og ikke regulert i Lørenskog 
• 3/3,5 meter sykkelveg. Sammenfaller med alternativ trasé for sykkelekspressveg langs 

Solheimveien. 
• Sykkelveg med fortau fra Ole Deviks vei til Teisen 
• Godkjent reguleringsplan. 

 

Karihaugveien 89 - Etablering av rundkjøring 

Karihaugveien 89 ønsker å etablere rundkjøring i krysset Karihaugveien/Karl Andersens vei og koble 
ny atkomst til Karihaugveien til denne. Eksisterende atkomst til eiendommen foreslås stengt. Plan - og 
bygningsetaten støtter forslaget om en ny atkomst til Karihaugveien 89, men ønsker at oppgradering 
av eksisterende g/s - vegløsning og gangkryssing over Karihaugveien blir en del av planarbeidet. 

Sykkelvegen bør inn i planene. 

 

Karihaugveien 22 - Detaljregulering til offentlig ettersyn - Omregulering fra næring til boliger 

Det er planlagt å bygge ut 630 leiligheter på Karihaugveien 22 i Oslo, 2.000 m2 handel og en 
barnehage på 1.200 m2. 

 

Planprogram for Breivoll-Alnabruområdet 

Vil kunne påvirke framtidig utbyggingsmønster og stedets rolle og funksjon i byen. 

 

Strømsveien 319 - Oppføring av forretningsbygg (Biltema) 

Her er det søkt om oppføring av forretningsbygg på en smal eiendom inntil E6. Avkjørsler til denne 
eiendommen er planlagt fra Strømsveien som her er en blindveg opp til VVS senteret. Byggegrense er 
her 50 m fra midt av E6. Det er lagt opp til et parkbelte langs E6. Denne planen bør vises på 
sykkelekspressvegen. 
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Planer i Lørenskog 

Godkjent reguleringsplan (2014) for Solheimveien 11 og 15.  

Tomteparseller ligger innenfor Visperud industriområde og er under utvikling til Bertel O. Steen sitt nye 
sentrale bilanlegg på Lørenskog. Det planlegges etablert ca. 6.000 m2 salgs og kundesenter med 
åpning rundt årsskiftet 2018/2019. Avkjørsel er planlagt til Røykåsveien. Planen kan få betydning for 
sykkelekspressvegen.  

 Eksisterende planer 

 

Plan for sykkelvegnett i Oslo 

• Arbeids- og planleggingsverktøy for opparbeidelse av sykkelvegnettet i Oslo. 
• Omtaler også sykkelekspressruter langs E18, E6, Østre Aker vei, og Ring 3. 

 

Hovedplan for Sykkel i Skedsmo og Lørenskog kommune 

• «Sykkelbyen Lillestrøm/Strømmen» (Hovedplan 2013) omtaler sykkelekspressveg fra 
Lillestrøm stasjon/sentrum og inn til Oslo via Lørenskog/Ahus og andre institusjoner langs 
vegen. 

 

Strategisk plan for Hovinbyen (høringsutkast) 

• Mål: 
o Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse. 
o Hovinbyen skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med 

hverandre og resten av byen. 
o Gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes 

på i Hovinbyen. 
• Hovinbyen skal gi plass til opptil 80.000 nye innbyggere og 100.000 nye arbeidsplasser. 
• Det skal etableres en grønn ring, som over tid skal bli en identitetsskapende grønn korridor. 

Denne sammenfaller med det nordligste alternativet for sykkelekspressveg (A1, langs 
«grøntdraget»), og krysser de to andre alternativene, A2 (Østre Aker vei) og A3 
(Alnabanen/Haraldrud). 

• Innenfor grensene for strategisk plan for Hovinbyen er det utarbeidet VPOR for Vollebekk, 
Haraldrud, Breivoll, Løren/Økern, Bryn og Ensjø. 

 

Kommuneplan for Oslo (vedtatt 23.09.2015) 

• Omtaler utviklingsområder i ytre by. Berører arbeidet med sykkelekspressveg. 
• Kartlegging av blant annet naturmiljø, kulturminnevern, sikringssoner og faresoner hensyntas i 

videre arbeid med sykkelekspressveg. 

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt des. 2015) 

• Planperiode frem mot 2030, med perspektiv mot 2050. 
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• Planen legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på 
kollektivtransport, sykkel og gange. 

• Lørenskog nevnes spesielt som en av flere prioriterte lokale byer/tettsteder. 
• Sykkel skal spille en viktigere rolle i det regionale transportsystemet enn i dag, og det må 

legges til rette for lange sykkelreiser på strekninger med stort potensial for sykkeltrafikk. 
• På strekninger med stort potensial for sykkeltrafikk, bør det bygges sammenhengende 

regionale sykkelveger med høyere standard enn tradisjonelle gang- og sykkelveger. 

 

Kommuneplanen for Lørenskog 2015-2026 

• Stort potensial for å øke sykkelbruken i Lørenskog, fordi byggesonen er relativt liten og med 
korte avstander til viktige målpunkter som togstasjoner, skoler, arbeidsplasser mm. 

• Lørenskog kommune vil utvikle et sammenhengende og finmasket nettverk i byggesonen. 

 

Ahusbanen 

• En mulig T-bane til Ahus som en forlengelse av dagens T-bane til Ellingsrud har vært planlagt 
tidligere, med stasjon på Visperud.  

• KVU skal starte opp og blir ledet av Ruter. 
• Forlengelse av Furusetbanen fra Ellingsrudåsen mot Ahus og videre mot Skedsmo. 
• Berører alternativer for sykkelekspressveg langs Strømsveien (rv. 159) i Lørenskog. 
• Markert i kommuneplanen for Lørenskog som «mulig T-banetrasé (ikke juridisk)»  
• Prosjektet er foreløpig såpass løst definert at det ikke er hensiktsmessig å ta hensyn til dette 

nå. 
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 Dagens situasjon 

 Dagens sykkelvegsystem  

Dagens løsning for syklende og gående langs E6, mellom Teisenkrysset og Oslo grense går langs og 
gjennom både kommunalt vegnett og riksveg. Strekningen er en gjennomgående akse nordøst - 
sørvest, med tilkoblingspunkter langs hele strekningen. Videre østover i Akershus følger dagens trase 
Solheimveien frem til Solheim kollektivterminal (Lørenskog sentrum). Traseen er av relativt lav 
standard med både gang- og sykkelveg og sykling i blandet trafikk via boligområder mellom 
Røykåsveien og Fv.354 / Nordliveien. ÅDT på denne delstrekningen av Solheimsveien er 6900. 

Strekningen i sin helhet fremstår i dag fragmentert med variabel standard, systemskifter, manglende 
sammenheng og flere kryss og kryssende sideveger. Tilgjengelig sykkeltilrettelegging og tilbud fra 
Lørenskog og inn mot Oslo sentrum oppleves i liten grad som sammenhengende og delvis med lav 
fremkommelighet. Dette gjør at strekningen kan oppleves som både lite attraktiv og mindre trygg for 
en stor del av potensielle fotgjengere og syklister i området. 

Figuren nedenfor viser eksisterende sykkeltilrettelegging innenfor det aktuelle området i Oslo 
kommune. Grunnlaget er basert på data fra Oslo kommune Bymiljøetaten. 

 

Figur 3 Dagens sykkelanlegg i Oslo. Illustrasjon: Mulighetsstudie for sykkelekspressveg. 

Figuren nedenfor viser eksisterende sykkeltilrettelegging innenfor det aktuelle området i Akershus. 
Datagrunnlaget er mottatt fra Statens vegvesen. Omfanget og klassifiseringen av datagrunnlaget er 
noe mangelfullt for enkelte områder. 
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Figur 4 Dagens sykkelanlegg i Akershus. Illustrasjon: Mulighetsstudien for sykkelekspressveg 

 

 Bosatte 

De mest konsentrerte boligområdene langs strekningen ligger sør for E6 i områdene Trosterud, 
Lindeberg og Ellingsrudåsen, og på nordsiden av E6 på Furuset. Karihaugen og Høybråten har også 
høy boligtetthet sammenliknet med områdene langs strekningen i Akershus. I Akershus er det 
områdene rundt Lørenskog sentrum som har høy boligkonsentrasjon. 

Kartet under viser befolkningstetthet innenfor det aktuelle området for sykkelekspressveg i Oslo (rød 
linje). Innenfor kartutsnittet i sin helhet bor det ca. 130.000 personer (per 2015). Innenfor markert 
buffersone (200 meter på hver side av traseen) er det ca. 6.500 bosatte (E6). 
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Figur 5 Befolkningstetthet innenfor det aktuelle området sykkelekspressvegen går gjennom (rød linje).  
Illustrasjon: Mulighetsstudie sykkelekspressveg 

 

Kartet under viser befolkningstetthet innenfor det aktuelle området for sykkelekspressvegen i 
Akershus (Lørenskog, Skedsmo, Rælingen). Innenfor kartutsnittet i sin helhet bor det 60.000-70.000 
personer (per 2015). Innenfor markert buffersone (200 m) langs traseen er det ca. 6.700 bosatte. 
Avgrensing av delstrekningen i Akershus som har ligget til grunn for forprosjektet er markert med svart 
linje. Grunnlaget er basert på data fra SSB. 

 

Figur 6 Befolkningstetthet i det aktuelle området i Akershus. Strekningen vest for Solheim kollektivterminal 
(Skårerveien) er ikke arbeidet med i dette forprosjektet. Illustrasjon: Mulighetsstudioe sykkelekspressveg 
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 Premisser, krav og løsningsutvikling 

 Innledning 

Utgangspunktet for arbeidet med løsninger er anbefalt trasé mellom Solheim kollektivterminal 
(Lørenskog sentrum) og Teisen fra «Mulighetsstudien sykkelekspressveg». I studien inngår løsninger 
for både krysningspunkter og strekningene imellom. I dette forprosjektet har formålet med 
løsningsutviklingen vært å optimalisere løsninger for sykkelekspressveg på denne strekningen. 
Bakgrunn for arbeidet er beskrevet i kapittel 2. 

Under beskrives løsningsutviklingsprosessen kort, med henvisning til alternative løsninger som er 
vurdert men ikke presentert i dette dokumentet. Deretter gjennomgås premisser og krav som har 
ligget til grunn for utforming av løsninger for sykkelekspressvegen. Beskrivelse av anbefalte løsninger 
følger i kapittel 6. 

Det er i dette prosjektet lagt stor vekt på at alle sykkelrutene bindes sammen og at 
sykkelekspressvegen sikres gode forbindelser til kryssende ruter og skaper sammenheng i det lokale 
nettet og tilbudet. De viktigste av disse forbindelsene vil være: 

• Fra Teisen mot sentrum 
• Langs Ring 3 
• Teisenveien 
• Ole Deviks vei og forbindelse over E6 mot Brobekkveien 
• Kobling mot Smalvollveien og Alnasenteret (kun fortau, ingen sykkeltilrettelegging i 

Smalvollveien i dag) 
• Fra Trosterud og Lindeberg gjennom Tvetenveien og Nedre Kalbakkvei 
• IKEA og idrettsanleggene 
• Jerikoveien fra Lindeberg 
• Furuset og Ellingsrud 
• Høybråten (kun fortau, ingen sykkeltilrettelegging i kryssende gater i dag) 
• Kryssende lokalveger Visperud og Lørenskog 

 

Figur 7 Kryssende ruter med sykkeltilrettelegging 
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 Løsningsutvikling 

Det ble innledningsvis i forprosjektet gjennomført en kritisk gjennomgang av anbefalt trasé og 
løsninger fra mulighetsstudien. For enkelte av de foreslåtte kryssløsningene ble det vurdert at det var 
behov for å vurdere alternative løsningskonsepter før endelig valg av løsning ble tatt og valgt løsning 
optimalisert.  

Denne innledende vurderingen ble gjennomført som en felles og tverrfaglig prosess der funn og 
vurderinger fra enkeltfag ble lagt til grunn for gjennomgang av foreliggende mulighetsstudie. 
Gjennomgangen var avgjørende for å kunne gjøre en tilpassing av videre utvikling av løsninger, der 
de enkelte kryss og delstrekningene ble vurdert nærmere.  

For strekningen langs Karihaugveien mellom Skanseveien og fylkesgrensen ble hele delstrekningen 
med tilhørende krysningspunkter tatt opp til vurdering (mulighetsstudiens trase F1/F3). Med unntak av 
dette er anbefalt trasévalget videreført i forprosjektet. Andre krysningspunkter som ble vurdert som 
utfordrende og med behov for alternativsøk for løsninger var kryssing under Hovedbanen i 
Breivollvegen og kryssing under rundkjøringene i Tvetenveien og Jerikoveien. 

Med dette som utgangspunkt ble det tilrettelagt for en tverrfaglig prosess med løsningsutvikling knyttet 
til de aktuelle krysningspunktene og delstrekningene. Dette ble gjennomført gjennom en serie interne 
tverrfaglige arbeidsmøter hos Norconsult, samt tverrfaglige arbeidsmøter sammen med 
oppdragsgiver.  

På bakgrunn av denne prosessen ble det tegnet alternative løsninger. Anbefalte løsninger pekt ut for 
videre optimalisering.  

Dokumentasjon av alternative løsninger utarbeidet i forprosjektet og vurderinger knyttet til disse er 
beskrevet i delrapporten Skisseprosjekt krysningspunkter (se vedlegg). Kun de anbefalte løsningene 
er beskrevet i forprosjektrapporten. I noen tilfeller kan også alternative løsninger beskrevet være 
aktuelle for vurderinger i senere faser. 

Det er også blitt vurdert mindre justeringer og alternativer til andre krysningspunkter og delstrekninger, 
blant annet knyttet til påkoblinger til eksisterende gang- og sykkelnett. Dette er også dokumentert i 
Skisseprosjekt krysningspunkter. 

 Premisser for utforming av løsninger 

Sykkelekspressvegene bygges med eller uten fortau, avhengig av lokale forhold. For strekninger hvor 
det ikke anbefales å etablere langsgående fortau, må det eksistere eller etableres et attraktivt og 
fullverdig alternativ for fotgjengere. På delstrekninger, hvor fotgjengere har eller kan få et tilsvarende 
godt alternativt tilbud, er det foreslått å etablere ren sykkelekspressveg. 

Statens vegvesens håndbøker N100 Veg- og gateutforming og V122 Sykkelhåndboka legger føringer 
for når gang- og sykkelveg eller sykkelveg med fortau bør ha planskilte kryssinger med kjøreveger. 
For sykkelekspressveger bør kryssing av hovedveg i enda større grad utføres planskilt.  

Bruer og kulverter bør utformes slik at de ikke medfører store omveger eller høydeforskjeller som kan 
ha avvisende effekt. Generelt kreves mer høydemeter å krysse over en veg enn under grunnet krav til 
frihøyder gitt i håndbøker fra SVV. Dette vil favorisere en kulvertløsning ved vektlegging av rask 
framkommelighet for syklister. Utforming sykkelkulvert blir avgjørende for god trygghetsfølelse, med 
tilstrekkelig bredde og belysning. I noen tilfeller langs de aktuelle strekningene vil det være meget 
kostbart eller konfliktfylt å etablere planskilt kryss med kjøreveger, for eksempel fordi korte avstander 
vil gi uakseptable stigningsforhold. For kryssing av kjøreveg i plan er det forutsatt at kjørende trafikk 
skal ha vikeplikt for syklister på sykkelekspressvegen.  
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 Standardkrav 

Notatet «Planlegging av sykkelekspressveger – gjeldende føringer» fra Vegdirektoratet (05.04.2016) 
legger til grunn for anbefalt trasé og detaljerte løsninger. Basert på prinsipper i V122 Sykkelhåndboka 
foreslår notatet følgende definisjon på sykkelekspressveg. 

 

Sykkelekspressveg 

• Er en separat og sammenhengende sykkelveg som er tilrettelagt for rask, direkte og 
trafikksikker sykling (opp til 40km/t). 

• Muliggjør sykling over lengre avstander (5-20 km) og mellom viktige målpunkt (viktige 
innfartsårer). 

• Har bredde, linjeføring og stigning ut fra vegnormalens høyeste klasser. Vegnormalen angir 
standard ut fra potensiale for gang – og sykkeltrafikk. Det er behov for mer konkretisering av 
anbefalt linjeføring for sykkelekspressveg i vegnormalen. 

• Bygges som sykkelveg med eller uten fortau (etter lokale forhold). 
• Er tilknyttet øvrig sykkelvegnett i byområdene. 
• Er godt tilknyttet kollektivtransportnettet. 
• Har i hovedsak planskilte kryssinger med bilveger, men kan også være kryssing ved 

rundkjøringer og T-kryss. 
• Bør utformes slik at øvrig trafikk får vikeplikt for syklistene. 
• Kjøreretningene bør skilles med gul midtlinje. 
• Er godt skiltet med jevnt belegg og tilrettelagt med belysning. 
• Bør ha høy drifts- og vedlikeholdsstandard både sommer og vinter (barvegstandard om 

vinteren GsA2). 

 

Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming og V122 Sykkelhåndboka angir krav for 
detaljutforming av sykkelekspressveg. 

 Tverrprofil 

Traseene går stort sett i områder med lite tilgjengelig areal. Det legges opp til 4 meter bredde for 
sykkelekspressvegene, og 0,5 meter skulder på hver side. En halvmeter skulder på hver side vil gi 
bedre stabilitet av vegkroppen. Det vil bidra til lengre levetid og reduserte vedlikeholdskostnader.  

                                                      
2 «Gang/sykkelveg vinterdriftsklasse GsA. 
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) 
Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg. 
Sand brukes dersom bar veg ikke kan oppnås ved salting. Da er kravet til friksjon større enn 0,3.»  
- Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Vegdirektoratet 2014 
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Figur 8  Generelt normalprofil, inkludert fortau 

Kjøreretningene skilles med gul midtlinje. Langsgående fortau får bredde på 2,5 meter og er adskilt 
med ikke avvisende kantstein. Total bredde for sykkelekspressveg inklusive skuldre på 0,5 meter er 5 
meter, med fortau 2,5 meter blir bredden 7,5 meter.  

På store deler av strekningene går sykkelekspressvegene parallelt med kjøreveg. Der fartsgrensen er 
60 km/t eller lavere er det lagt opp til at opp til at det etableres en trafikkdeler med bredde 1,5 meter 
mot kjøreveg. På strekninger hvor sykkelekspressvegen går parallelt med kjøreveg med fartsgrense 
høyere enn 60 km/t etableres det rekkverk med en langsgående støyskjerm på innsiden.   

Der ny sykkelveg ligger tett på annen veg, og spesielt E6, vil det være behov for restriksjoner på 
brøyting, brøytetett rekkverk, skjerm eller annet for å hindre at sykkelvegen blir fylt opp med, 
brøytesnø (eksempel på C1060 forbi IKEA) og at syklister kan bli skadet av snø og is. Det vil i så fall 
bety at snø fra de store asfaltflatene ikke lenger kan slenges ut i sidearealene, men antakeligvis i langt 
større grad kjøres bort. Dette er forhold som bør tas med videre i prosjektet. 

Ved planskilt kryssing av kjøreveg eller bane etableres kulvert eller bru. Krav til bredder gjelder som 
for sykkelekspressveg i dag utenom at skuldrene reduseres fra 0,5m til 0,25 meter. 

 Sikt og påkoblinger 

Langs sykkelekspressveg skal det være en stoppsikt på min 50 meter. Stoppsikt for sykkel på 50 
meter tilsvarer stoppsikt fra N100 på sykkelveg med 5 % fall. På flat sykkelveg eller sykkelveg med 
stigning er 50 meter stoppsikt langt bedre enn kravet i N100. I fall på 5 % og mer, der farten kan være 
stor, er det brukt samme stoppsikt som i N100. Hvis man skal ha spesielt god sikt langs 
sykkelekspressvegen, kan et alternativ være å legge til f.eks. 10 meter stoppsikt til kravet fra N100. I 
forprosjekt er det satt krav til sikt for sykkelekspressveg til 50 meter. 

Plasseringen av påkoblingspunktene til sykkelekspressveg er gjort der det er fysisk mulig. I 
forprosjektet er ikke antall kryss og plassering grundig vurdert. Det bør gjøres i en senere planfase. 
Kriteriene bør da være å legge til rette for så mange påkoblinger som ansees å være nødvendige, 
med mest hensiktsmessig plassering. 

Det bør detaljeres løsninger for utforming av sykkelvegbanen i kryssområdene. Det er viktig å få til 
gode og lesbare påkoblingspunkt eller kryssområder. Selve kryssene utvides med avsyklingsfelt for 
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lettere å kunne slippe syklister inn og ut på sykkelekspressvegen. Alle påkoblingene skal ha lik 
utforming. Kryssing av stier, gang- og sykkelveger og bilveger skal skje adskilt fra 
sykkelekspressvegen. 

Siktkrav langs sykkelekspressveg: 

• 8 x 50 meter i påkoblingspunkt/kryss med gang- og sykkelveier som har vikeplikt. 

• 4 x 50 meter der sykkelekspressveg krysser veger i plan er sikten. 

• 3 x 50 meter der sykkelekspressveg krysser adkomster. 

 

 Horisontal- og vertikalkurvatur 

I henhold til Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming bør minste vertikalkurveradius 
for en gang- og sykkelveg, sykkelveg og sykkelveg med fortau være 50 m. 

Minste horisontalkurveradius bør være 40 m. 

Maksimal stigning er avhengig av stigningens lengde som vist i tabellen nedenfor. 

 

 
 
Traseene for sykkelekspressveg er hovedsakelig utenfor sentrumsområder. Det er tilstrebet å 
overholde maksimalt 5 % stigning, men akseptert opp mot 8 % over kortere strekninger. I noen tilfeller 
vil det av topografiske grunner være nødvendig å fravike fra disse stigningskravene. Det er vist 
lengdeprofil for hver hovedstrekning hvor aktuell stigning er markert. 

 Hovedprinsipper for kryss i plan 

Sykkelekspressvegen skal i hovedsak krysse bilveger planskilte, men kan også være plankryssing ved 
rundkjøringer og T-kryss. Krysningen bør da utformes slik at øvrig trafikk får vikeplikt for syklistene. 
Hovedprinsipper for kryssing av hovedveg, sideveg, i rundkjøring, samt kryssing av øvrig 
sykkelanlegg, passering av bussholdeplasser og systemskifte er vist. Tilpassede løsninger av disse 
hovedprinsippene er lagt til grunn.  

Kryssing av en sideveg i plan kan skje ved hjelp av en tilbaketrukket sykkelveg som forkjørsreguleres. 
Sykkelvegen trekkes minst 5 m tilbake fra hovedvegen (helst 6-7 meter), slik at det er mulig for én bil å 
stå mellom sykkelvegen og hovedvegen. Motorkjøretøy kan bruke mellomarealet for å vente og få god 
oversikt over syklister eller gående, uten å være til hinder for andre trafikanter. I tillegg bør andre tiltak 
som øker sikkerheten vurderes, heriblant opphevet kryss og belysning. 
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Figur 9 Prinsippløsning kryssing sideveg. Illustrasjon fra "Mulighetsstudie sykkelekspressveg" 

Kryssing i rundkjøring 

Illustrasjonen viser sykkelekspressveg som en integrert del av en rundkjøring. Sykkelekspressvegen 
trekkes minst 5 m tilbake, for å gi plass til én personbil mellom rundkjøringen og sykkelekspressvegen. 
Prinsippet viser hvordan sykkelekspressvegen kan kobles mot annet gang- og sykkelvegnett i 
rundkjøringen. En utfordring med dette prinsippet er at syklister krysser kjørebanen i begge 
retninger. Det er derfor viktig å tydeliggjøre vikepliktsreglene i krysset. 
 

 
Figur 10 Prinsippløsning for rundkjøring. Illustrasjon fra "Mulighetsstudie sykkelekspressveg" 

 

Syklister på øvrig sykkelanlegg bør ha vikeplikt for syklister på sykkelekspressvegen. 

Kryssende gang- og sykkeltrafikk har vikeplikt for å gi prioritet til syklister på sykkelekspressvegen. 

Sykkelekspressvegen bør som prinsipp passere bak holdeplassen. Dette for å redusere konflikter 
mellom syklister og gående. Det bør anlegges et areal for av- og påstigning som vist på illustrasjonen 
under. For å sikre en god overgang mellom av- og påstigningsareal og fortau, bør sykkelvegen heves 
til samme nivå som fortauet. Dette vil i tillegg være med på å senke farten på syklistene. Fotgjengerfelt 
bør også vurderes.  
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Figur 11 Prinsippløsning for passering av holdeplass. Illustrasjon fra "Mulighetsstudie sykkelekspressveg" 
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 Løsninger for sykkelekspressvegen 

 Innledning 

Under følger beskrivelser av de anbefalte løsningene for sykkelekspressvegen. Profiler henviser til 
tegningshefte. Alternative løsninger og vurderinger av disse er dokumentert i vedlegget Skisseprosjekt 
krysningspunkter. Se beskrivelse om prosess i kapittel 5. 

 

For tegningene gjelder følgende tegnforklaring: 
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 Teisen og Strømsveien 

 

 

Strekning fra Solvang Sykehjem til Teisenveien (Profil 0 – profil 300). 

Sykkelekspressvegen starter fra Teisenkrysset ved eksisterende gang- og sykkelveg langs Ring 3. 
Her bygges sykkelvegen med fortau fram til Teisenveien. Sikt mellom folk som kommer fra 
busslommen ut i gang- og sykkelveiene bør være 8 m x 50 m hvis man skal følge krav i hb V122 side 
64 og sykkelekspressveien skal forkjørsreguleres. 

Teisenveien krysses i plan. Her ligger rampen på gang- og sykkelvegbru over E6. Denne brua skal 
skiftes ut med en ny midlertidig overgangsbru i påvente av at det kommer en permanent overgang. 
Krysset med sykkelvegen må ha god sikt.  

 

Figur 12 Solvang sykehjem og kryssing Teisenveien. Trase med rosa farge er eksisterende/nybygd anlegg. På 
denne delstrekningen blir også sykkelvegen blir brukt som adkomstveg for 6 boliger. Siktlinjene bør være 8 m x 
50 m hvis man skal håndbok V122 og sykkelekspressvegen skal være forkjørsregulert.  

Kryssing av Teisenveien (Profil 300) 

Sykkelekspressvegen krysser Teisenveien i plan. ÅDT ca. 2.700. Biler kan ha kjørt på prioritert veg 
(E6) over lang strekning, og det første de møter er sykkelvegen like etter avsvinging. Sikten er 
begrenset både til venstre og høyre langs sykkelvegen. Kjørende må varsles om at de krysser en veg 
med gående og syklende. I forbindelse med kryssingen er det krapp horisontalkurvatur R = 7,5 og R = 
12. Krav er R = 40. Krapp geometri her vil senke syklistens fart før kryssingen av Teisenveien. 
Kryssingen bør forkjørsreguleres for sykkelvegen.  
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Strekning fra Teisenveien til Ole Deviks vei (Pr. 300 – pr.1150). 

 

 
Figur 13  Langs Strømsveien til Ole Deviks vei. Trase med rosa farge er eksisterende/nybygd anlegg. 

Fra Teisenveien går sykkelekspressvegen på eksisterende sykkelveg med fortau til krysset med Ole 
Deviks vei og Breivollveien. Sykkelvegen med fortau ble bygget i 2017 med en sykkelveg på 3 meter 
og fortau på 2 meter. Dette er ikke sykkelekspressvegstandard.  

Langs strekningen er det en rekke avkjørsler. Langs den første delen blir også sykkelvegen brukt som 
adkomstveg for 6 boliger. De kjørende må kjøre på sykkelvegen over en lengde på til sammen ca. 170 
meter.  

I forprosjektet er det lagt opp til at eksisterende sykkelveg med fortau blir en del av 
sykkelekspressvegen og dermed aksepterer en mindre god standard på denne strekningen, da denne 
nettopp er bygget.  

På flere steder mellom pr 625 og 1090 krysses sykkelekspressvegen av avkjørsler, flere av dem i 
forbindelse med større bedrifter og butikker. Her har sykkelvegen hatt et lengdefall på 8 % og 5% 
dersom man sykler østover, så farten på syklistene kan være stor forbi avkjørslene. Sykkelvegen 
ligger bare 1,5 meter fra bilvegen, slik at biler som skal krysse sykkelvegen må forholde seg til 
sykkeltrafikk og biltrafikk samtidig, og fort kan bli stående i sykkelvegen for å vente på ledig luke på 
bilvegen.  

Dette bryter med noe av prinsippet med sykkelekspressveg som en hinderfri sykkeltrasé der man kan 
holde stor gjennomsnittsfart på en måte som både oppleves trygg og er trafikksikker. Et minste krav er 
å sørge for tilstrekkelig sikt. Det bør også legges inn større avstand mellom sykkelveg og parallell 
bilveg der det kan ventes en del biltrafikk. 6-7 meter vil da være passe slik at en bil (4,8 meter) får 
plass, samtidig som det er litt avstand foran og bak til kryssende veger. 

Mulighetsstudiet ser det som mulig at noen av næringseiendommene som har avkjørsel fra 
Strømsveien i dagens situasjon vil kunne få etablert ny tilkomst fra Caspar Storms vei. Dette vil i første 
omgang gjelde de eiendommene som har tomtegrense mot Caspar Storms vei og Høvleriveien. I 
tillegg kan man stenge Høvleriveien mot Strømsveien.  

Avkjørselen til møbelsenteret kan antagelig flyttes over til Ole Deviks vei, men det er ikke nærmere 
vurdert. I alle tilfelle bør en flytting av avkjørsler tas opp i sammenheng med framtidig planarbeid i 
området.  

For Strømsveien 181 - 185 er det sendt inn rammesøknad på oppføring av bilverksted og bilforretning. 
Man søker å benytte eksisterende avkjørsler fra Strømsveien, Høvleriveien og Caspar Storms vei. 
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 Breivollveien og ny trase forbi Stubberud 

 

Strekning fra Ole Deviks vei til Smalvollveien (Profil 1150 – profil 1900). 

 

Figur 14 Kryssing under Hovedbanen på strekningen fra Ole Deviks vei til Smalvollveien 

 

Kryss i møtet mellom Ole Deviks vei og Breivollveien bygges om til rundkjøring. Sykkelvegen krysser 
Strømsveien før rundkjøringen, slik at sykkelekspressvegen blir gjennomgående forbi rundkjøringen. I 
Ole Deviks vei er det sykkelfelt som bør ha gode forbindelser med sykkelekspressvegen. Det er også 
en rampe som går opp til gangbrua over E6. Brua føres over i Brobekkveien som ikke er tilrettelagt for 
sykling.  

Fra rundkjøringen fortsetter sykkelvegen mellom E6 og Breivollveien. For å få plass til sykkelvegen, 
må Breivollveien flyttes sørover. Videre østover vil flytting av vegen utløse noe grunnerverv og det må 
bygges nye murer langs Breivollveien. Traseen kan bli påvirket av E6 Oslo Øst prosjektert. 

Det er høydeforskjell mellom E6 og Breivollveien, så sykkelvegen får en mur langs E6 (se figur 15). 
Muren følger E6 fra rampen fra Ulvensplitten forbi bruen til ved Smalvollveien.  Det er en strekning på 
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800 meter. Dagens skulderbredde opprettholdes stort sett, men enkelte strekninger er skulderbredden 
ned mot 1,5 meter. Langs muren er det ikke plass til snøopplag, og bør kjøres bort.  

 

 

 

Figur 15 Normalprofil ved Breivollveien, inkludert støyskjerm og støttemur mot E6 

Kryssing under Hovedbanen 

Tverrsnittet i Breivollveien under Hovedbanen er smalt. I mulighetsstudien er det vist en løsning der 
det etableres fotgjengerkulvert bak landkaret for Hovedbanen. I forprosjektet er det foreslått at landkar 
for brua strammes opp for å få plass til fortau langs Breivollveien. Endespennet for jernbanebrua har 
tilstrekkelig bredde for sykkelekspressvegen ved siden av den eksisterende Breivollveien. Fylling foran 
landkar for brua må strammes opp for å utnytte plassen for sykkelekspressvegen samt fortau, se  
Figur 16.  

Eventuelt kan også fortauet løftes opp for å redusere høydeforskjellen inn mot landkaret.  

 

 

Figur 16 Snitt under brua ved hovedbanen  

Kryssing av Smalvollveien (Profil 1900) 

Sykkelvegen er foreslått lagt langs E6 under eksisterende bru i Smalvollveien. I forprosjektet er det 
foreslått at landkar for brua må strammes opp for å få plass til sykkelekspressvegen. Endespennet for 
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eksisterende bru Smalvollveien har tilstrekkelig bredde for sykkelekspressvegen. Også fylling foran 
landkar for brua må strammes opp for å gi plass til sykkelekspressvegen. 

  

 

 

Figur 17 Kryssing av Smalvollveien 

Strekning fra Smalvollveien til Tvetenveien (Pr. 1900 – pr 3350). 

Fra brua under Smalvollveien går sykkelekspressvegen videre på sørsiden av E6. Traseen krysser 
under Ytre ringvei som går på eksisterende bro, og krysser deretter diagonalt under E6 og over til 
nordsiden av europavegen og Stubberudfeltet. Også her krysser den under eksisterende bru. Herfra 
følger den E6 og går videre østover til mot Tvetenveien.  

 

Figur 18 Kryssing under E6 
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Figur 19 Forslag til alternativ løsning som kan gjøre at gående lettere oppdager syklende, og syklende lettere ser 
at fotgjenger skal krysse vegen: 

 

Figur 20 Bilde av eksisterende bergskjæring der foreslått ny sykkelekspressveg krysser under Ytre ringvei 
(eksisterende bro). 

Ved kryssingen av Smalvollveien er det planlagt en gang- og sykkelvegrampe som påkobles 
sykkelekspressvegen i et kryss med god sikt, Figur 17. Derfra går sykkelvegen med fortau langs E6. 
Mellom profil 2270-2510 følger sykkelekspressvegen en eksisterende bergskjæring. Iht. håndbok 
N200 skal bergskjæringer utformes med fanggrøft. 

Maksimal høyde på skjæringen antas å være 10-12 m. Vegnormalene N200 gir da en minimumsverdi 
på 4 m på total bredde for fanggrøft. Samme krav vil gjelde på slutten der det kan se ut som om det er 
naturlige bergskjæringer med helning ca. 4:1. Her er nemlig høyden noe lavere.  

Grunnet nærhet til brusøyle (som ikke er målt inn) må det enkelte steder sprenges bort fjell for å få 
bred nok fanggrøft. Dette må undersøkes mer detaljert. 

Før sykkelvegen krysser under E6 bytter fortauet side med sykkelvegen. Her er det en mulig fare for 
at gående krysser uten å se seg for. Spesielt farlig når gående fra øst krysser, ettersom de har 
syklende i stor fart ned bakken. Dette punktet må detaljeres slik at gående ledes ut til siden og krysser 
mest mulig vinkelrett. Det er også viktig at syklistene har god oversikt og muligheter for å stoppe. 
Mulige detaljer omkring plassering og utforming vurderes i senere faser. 

Sykkelvegen med fortau passerer fra sørsiden av E6 under eksisterende bru for E6 og videre til 
Stubberudfeltet, Søylene under bruen er tilpasset en rampe fra E6 som aldri har blitt bygget, så det er   
god plass sykkelvegen med fortau her.  
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 Kryss Tvetenveien og ny trase langs E6 til Lindeberg gård 

 

 

Kryssing av Tvetenveien (Profil 3350) 

Sykkelvegen med fortau krysser under Tvetenveien i kulvert. Sikten i kulverten bør være minst 50 
meter, og det er en fordel at man kan se gjennom hele kulverten.  I Tvetenveien ligger 2 stk. 700 mm 
vannledninger som kommer i konflikt med kulverten. De er mulig å flytte på så store vannrør, men det 
vil være kostbart. Her er det også foreslått to påkoblinger til sykkelekspressvegen.  

 

 

 

Figur 21 Ramper og kryssing under Tvetenveien 

Skogområde på Stubberudmyra er regulert vernesone. Avbøtende tiltak bør vurderes ved bygging av 
ny sykkelekspressveg i området. Hensyn til vernesonen og naturmiljøet er vurdert i eget fagnotat.  
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For denne kryssingen er det utarbeidet flere løsninger som også vurderes som aktuelle. Se vedlegget 
«Skisseprosjekt krysningspunkter».  

 

Strekning fra Tvetenveien til Nordre Lindeberg gård (Profil 3350 – profil 4800). 

Sykkelvegen med fortau går fra Tvetenveien langs E6 i jevn stigning opp mot Lindeberg gård. På 
denne strekningen ligger høyspentlinjen som går fra Alna senter til Furuset. Det er klausulert 
byggeforbudsbelte ut til 10 meter fra senter av linje slik at en må søke Hafslund som er netteier når en 
skal gjøre noe innenfor dette beltet.  

Det kan ikke graves nærmere master enn 5 meter uten tillatelse. Det skal være en frisone på minst 3 
meter mellom mast og skulder for vegen. Forutsatt 47 kV spenning skal det (ihht. forskrift) være minst 
4,6 meter direkte avstand til skråterreng forutsatt at det er vindstille slik at spennet henger vertikalt 
(ikke utsving). Sykkelekspressvegen ligger mellom E6 og høyspentmastene. I forprosjekt er det avklart 
med Hafslund at det er plass og gjennomførbart med sykkelekspressveg mellom E6 og 
høyspenttraseen, se Figur 22.  

 

Figur 22 Utsnitt av tegning F1030 som viser sykkelveg med fortau ved passering av høyspentmast og E6.  

 

Tevlingveien ved IKEA er en gang- og sykkelveg som krysser under E6. Her er det planlagt at 
sykkelekspressvegen krysser over Tevlingveien på en tre-spenns platebru, fundamentert på 
stålkjernepeler til berg.  

Her er det også foreslått en påkobling til sykkelekspressvegen fra gang- og sykkelvegen i Tevlingveien 
med gode siktforhold og plass til egne på- og av-syklingsfelt, se Figur 24.  
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Figur 23 Kryssing over Tevlingveien og forbindelse på rampe  

 

Lindeberg bru 

 

 

Figur 24 Lindeberg bru og påkobling eksisterende gang- og sykkelveg 

Ved Lindeberg ligger det en gang- og sykkelveg som krysser under E6. Sykkelekspressvegen krysser 
her over eksisterende gang og sykkelveg på en bru som foreslås som en 28 m lang tre-spenns 
platebru fundamentert på stålkjernepeler til berg. Her er det også vist en anbefalt påkobling fra 
sykkelekspressvegen til eksisterende gang- og sykkelveg, se Figur 24. Alternative løsninger for 
påkobling er vist i vedlegget «Skisseprosjekt krysningspunkter».  
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Slik kan en framtidig sykkelekspressveg langs E6 ved IKEA kunne å se ut.  
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 Kryss Jerikoveien og løsninger på Furuset 

 

 

 

Kryssing av Jerikoveien (Pr. 4800 – pr. 5200) 

Sykkelvegen går i kulvert under rundkjøringen i Jerikoveien og forbeholdes syklister. Fortauet langs 
sykkelvegen avsluttes før kulvert og gang og sykkeltrafikk til Furuset ledes over eksisterende bru over 
Sam Eydes vei, vist med blå linje. Det er gjennomført en bevegelsesanalyse i området for å kartlegge 
gående og syklende, og reiseveier i området. Dette for å sikre at løsningen gir et godt tilbud til gående 
i området, og samtidig vurdere hvorvidt sykkelveg uten fortau vil bli brukt som gangveg. Se kapittel 4. 

 

 

Figur 25 Sykkelekspressvegen krysser i kulvert under Jerikoveien og fortsetter forbi Furuset uten fortau. Ny 
påkobling til eksisterende gang- og sykkelveg. 

Vest for planlagt kulvert er det også foreslått en påkobling av gang- og sykkelvegen til og fra Furuset 
til sykkelekspressvegen.  
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Strekning fra Jerikoveien til Granstangen (Profil 5200 – profil 5750). 

Eksisterende gang- og sykkelveg langs E6 ved Furuset forbeholdes syklister som del av 
sykkelekspressvegen. Det er vurdert at denne strekningen ikke er en attraktiv gangforbindelse (se 
bevegelsesanalyse kapittel 4). Eksisterende gang- og sykkelveg er 4 meter bred og tilfredsstiller 
kravene til sykkelekspressveg. 

Ved Jerikoveien og Granstangen må veivisning og utforming av sykkelekspressvegen og 
fotgjengertraseen sikre at syklister og fotgjengere oppfatter hvilke ruter som er tilrettelagt og raskeste 
vei mot målpunkter på Furuset. Dette kan gjøres gjennom skilt og oppmerking, samt at de fysiske 
løsningene utformes intuitivt og forståelig.  

 

Kryssing av Granstangen (Profil 5200 – profil 6000) 

Sykkelvegen krysser over Granstangen i bru. Brua er en 8-spenns platebru med lengde 156 m. 
Karihaugveien 22 har et forslag om detaljregulering som ligger ute til offentlig ettersyn der området 
omregulering fra næring til boliger. Disse boligene vil komme i konflikt med bruen og rampen. Dette er 
en plan SVV har innsigelse mot. SVV ønsker at man her går videre med bruløsning til tross for 
forslaget til reguleringsplan.  
 
 

 
Figur 26 Kryssing i bru over Granstangen 

 
Etter brua er det påkobling til Furuset. Her er det også en avkjørsel til parkeringsplass for 
næringsbygg. Avkjørslene må utformes slik syklistene får forkjørsrett og sikres god sikt. Her er det 
også foreslått en påkobling til sykkelekspressvegen.  
 

Strekning fra Granstangen til Skanseveien Bjørneheimveien (Profil 6000 – profil 6550). 

Etter Granstangen går sykkelekspressvegen på eksisterende sykkelveg med fortau til Bjørnheimveien.  
Den har en sykkelveg på 3 meter og fortau på 2 meter. Dette er ikke sykkelekspressvegstandard. I 
forprosjektet er det lagt opp til at eksisterende sykkelveg med fortau blir en del av 
sykkelekspressvegen. Det er ikke vurdert om sykkelvegen og fortauet kan utvides. Det er også kort 
strekning langs sykkelvegen som ikke har fortau ved krysset i profil 6430. Her bør det bygges fortau 
og krysset bør få sikt og utforming som tilfredsstiller kravene.  
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Slik kan en framtidig sykkelekspressveg ved Nordre Lindeberg gård kunne å se ut. Sykkelveien 
kommer ut av kulvert under rundkjøringen ved Jerikoveien, mens gang- sykkelvei mot Furuset kobles 
på ved gården. 
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 Karihaugveien 

 

 

Strekning fra Skanseveien/Bjørneheimveien til fylkesgrensen (Profil 6550 – profil 7790) 

Langs Karihaugen går sykkelvegen med fortau på nordsiden av Karihaugveien til rundkjøringen Per 
Krohgs vei. Langs Karihaugveien krysser sykkelekspressvegen tre veger: Skanseveien, 
Folkvangveien og Karl Andersens vei.  

Skanseveien stenges mot Karihaugveien og det bygges en snuplass i enden. Dette er det allerede 
regulert for i eksisterende planer. Mellom Skanseveien og Folkvangveien er det en gangbru over 
Karihaugveien. Forbi gangbruen er det trangt å få frem sykkelvegen med fortau. Det er valgt at 
fortauet går på utsiden av bruen og fortauet kommer nære eneboligene her. 

 

Figur 27 Sykkelekspressveg forbi planlagt rundkjøring 
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I mulighetsstudien er det foreslått kulvert under Folkvangveien og deretter direkte over i en lang bro 
over Karihaugveien før sykkelekspressvegen fortsetter på sørsiden av Karihaugveien. Den planlagte 
rundkjøringen i krysset Karihaugveien/Karl Andersens vei, hensynet til vertikalgeometri på 
sykkelvegen og kostnader knyttet til omfattende konstruksjoner tilsier at det blir utfordrende å få til.  

Det er derfor anbefalt at sykkelvegen krysser Folkvangveien og Karl Andersens vei i plan. 
Sykkelvegen blir forkjørsregulert. Dette er en løsning som ikke er så mye brukt. Derfor er det i henhold 
til Sykkelhåndboka krav om at det gjennomføres en risikovurdering for å forhindre trafikkfarlige 
løsninger. Det settes krav til at krysningene på strekningen utformes likt. Det bør også vurderes 
mulige tiltak som øker oppmerksomheten knyttet til kryssende sykkeltrafikk. Forsterket belysning og 
opphøyd krysningspunkt skal bidra til dette. Foreløpig vurderinger om utforming og trafikksikkerhet er 
gjennomført og dokumentert i eget fagnotat. 

Forslaget til løsning legger opp til at sykkelvegen følger dagens gang- og sykkelvegtrase langs 
nordsiden av Karihaugveien, og oppgraderer denne til sykkelekspressveg med fortau.  

På denne strekningen har man behov for å gå ca. 2 meter utenfor ytterkant av dagens gang- og 
sykkelveg for å få plass til en smal grøntrabatt mellom kjørevegen og gang- og sykkelveg med fortau. 

I rundkjøringen ved Per Krohgs vei krysser sykkelvegen med fortau i kulvert under rundkjøringen og 
kommer opp på sørsiden av Karihaugveien. I forprosjektet har det blitt vurdert kryssinger i kulvert og 
bru flere steder langs strekningen. Bruene og kulvertene ble lange. Med hensyn til stigning og 
topografi er det vurdert at kulvert vil gi mindre høydeforskjell og mer attraktivt tilbud for syklister 
fremfor lange bruer og mer stigning i dette terrenget.  

Sykkelekspressvegen krysser Ellingsrudelva på en plasstøpt bekkekulvert, som må ta hensyn til 
en eventuell utvidelse for nytt kollektivfelt. Kulverten kan enten bygges bred nok til også å gi 
plass for både sykkelekspressvegen og et nytt kollektivfelt eller som en separat konstruksjon. I 
det siste tilfellet foreslås at kollektivfeltet også bygget som en separat plasstøpt kulvert i 
forlengelse av dagen gjennomløp for Ellingsrudelva. 
 

 

 

Figur 28 Kulvert under krysset ved Per Krohgs vei  



 
 

Oppdragsnr.: 5182449     Versjon: B01 
Sykkelekspressveg E6 Teisen - Solheim kollektivterminal  |  Forprosjektrapport 

 
 

n:\518\24\5182449\5 arbeidsdokumenter\51 felles\513 forprosjektrapport\2018-11-30 sev e6_forprosjektrapport.docx  2018-11-30  |  Side 40 av 87 
 

 Solheimveien 

 

 

 

Strekning fra fylkesgrensen til Nordliveien (Profil 7790 – profil 9090). 

Sykkelvegen med fortau fortsetter på sørsiden av Solheimsveien fra fylkesgrensen til Nordliveien.  
Det er en uoversiktlig trafikksituasjon i Solheimveien fra rundkjøring ved Per Kroghs vei til rundkjøring 
ved Røykåsveien. Strekningen er omregulert for å få færre konfliktpunkter og bedre trafikkavvikling. I 
reguleringsplanen er det lagt opp til adskilt gang- og sykkelveg på sørsiden av vegen.  

Den regulerte løsningen vest for Røykåsveien ivaretar ikke kravene til sykkelekspressveg. I 
forprosjektet er det lagt opp til at det skal være kollektivfelt østgående retning og sykkelveg med fortau 
på hele strekningen. I løsningen som er vist under er hele Solheimveien flyttet nordvest over mot 
industriarealene så mye som er mulig uten å påvirke arealene og bruken her. Denne løsningen 
medfører mye grunnerverv langs Solheimveien. To til fire eneboliger og noen uthus må trolig rives.    

 

 

Figur 29 Her vises Solheimveien med kollektivfelt og sykkelveg med fortau. 
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Slik kan en framtidig sykkelekspressveg langs Solheimveien mellom Røykåsveien og Nordliveien 
kunne ut. På denne strekningen er det også planlagt nytt kollektivfelt. 
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Figur 30 Kulvert under Røykåsveien (over) og Nordliveien (under) 

   

Sykkelvegen med fortau krysser Røykåsveien og Nordliveien i kulvert. Ved Røykåsveien 
opprettholdes fortau og kryssinger i rundkjøringen som i dag. I forlengelse av fortauet i Røykåsveien 
sør og nord for krysset er det gang- og sykkelveiløsning. Alternativ løsningen i plan for eksisterende 
fortau og gang- og sykkelvei i dette området kan vurderes, men er ikke vurdert i dette forprosjektet. 

Kulverten ved Nordliveien får 6,5 % fall ned mot kulverten som gir stor fart for syklende og sikten kan 
bli dårlig. Kulvert under Solheimveien bør også vurderes i forprosjektet så man får en helhetlig løsning 
her.  

Njåls vei, Georg Stangs vei og Snorres vei krysses i plan.  

Ved kryssing av adkomstvegen til Visperud Næringspark i Solheimsveien 3-7 ved profil 7850, er det 
vanskelig få plass til en kulvert eller bru. Kryssing er derfor er forslått i plan. Eiendommen benyttes av 
tunge kjøretøy og er en mulig sikkerhetsutfordring.  

En mulig framtidig løsning vil være å stenge avkjørselen og etablere et nytt kryss fra Røykåsveien inn 
til dette næringsområdet. Dette vil berøre kjøremønsteret inne på næringsparken og ellers i området. 
Trafikale konsekvenser knyttet til dette er ikke vurdert i forprosjektet. Reguleringsplanen for området 
ble vedtatt i 2014.Tomteparseller som er under utvikling til Bertel O. Steen sitt nye sentrale bilanlegg 
på Lørenskog. Det planlegges etablert ca. 6.000 m2 salgs og kundesenter med åpning rundt årsskiftet 
2018/2019.  
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Figur 31 Eksisterende situasjon ved Solheimsveien 5-7. Den lange bygningen mot Solheimsveien er revet. 
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 Konsekvenser av tiltaket 

 Bevegelsesanalyse Furuset  

For området Furuset er det sett behovet for en egen bevegelsesanalyse. Denne skal øke kunnskapen 
om dagens gang- og sykkelreiser i området og vurdere muligheten for en ny gangforbindelse øst-vest 
gjennom Furuset på nordsiden av E6. Bakgrunnen er at eksisterende gang- og sykkelveg på 
strekningen mellom Granstangen og Jerikoveien inngår i planlagt sykkelekspressveg mellom Teisen 
og Lørenskog. Et sentralt prinsipp for sykkelekspressveg er å skille gående og syklende for å øke 
fremkommeligheten for syklende. En utvidelse av eksisterende GS-veg anses ikke som aktuelt da 
dette vil medføre svært store kostnader.  

Det nye tilbudet for gående vil ikke følge samme trasé som sykkelekspressvegen.  

For å oppnå hensikten med sykkelekspressvegen, er det avgjørende at det nye tilbudet for gående på 
strekningen framstår som attraktivt. Hvis gående allikevel velger å benytte sykkelveien, kan det 
medføre økt risiko for både gående og syklende, da syklister ikke forventer å møte gående på 
sykkelekspressvegen.  

 

 

 

Figur 32: GS-veien langs nordsiden av E6 (markert med rødt) ved Jerikoveien og Furuset skole. Øvrige GS-veier 
er markert med gult. Blå stipla linjer viser barrierer mellom GS-veien og omkringliggende områder. Blått område 
markerer skoleområdet. Rød sirkel markerer tilkoblingspunkter.  
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Det er gjennomført en kartlegging av målpunkter for gående i området. I tillegg er det gjennomført 
skoleveiskartlegging, registreringer av gangruter og gåendes bevegelser i området og manuelle 
tellinger av antall gående og syklende ved noen utvalgte punkter. Det er også gjennomført uformelle 
intervjuer/samtaler med ansatte ved skoleadministrasjonen på Furuset skole.  

Figur 32 og Figur 33 viser bl. a. påkoblingsmuligheter til øvrige gang- og sykkelveger i området og 
barrierer langs gang- og sykkelvegen.    

 

 

Figur 33: Gang- og sykkelvegen langs nordsiden av E6 (markert med rødt) Forbi Furuset. Øvrige gang- og 
sykkelveger er markert med gult. Blå stipla linjer viser barrierer mellom gang- og sykkelvegen og omkringliggende 
områder. Blått område markerer Furuset sentrum. Rød sirkel markerer tilkoblingspunkter. 

  

Gang- og sykkelvegens rolle som skoleveg 

Gang- og sykkelvegen langs nordsiden av E6, mellom Jerikoveien og Granstangen, går gjennom 
skolekretsen til Haugen og Furuset barneskoler. Elever som bor innenfor disse skolekretsene går på 
Granstangen ungdomsskole.  

Elever som skal til Furuset skole, som bor på sørsiden av E6, benytter sannsynligvis brua ved Furuset 
skole (Furusetveien).  

Granstangen ungdomsskole ligger plassert langs Granstangen, nordøst for Furuset sentrum. Elever 
som bor vest for Furuset sentrum benytter sannsynligvis ruter på nordsiden eller gjennom Furuset 
sentrum framfor gang- og sykkelvegen langs nordsiden av E6.  

De elevene som bor på sørsiden av E6 og som skal til Granstangen ungdomsskole benytter 
sannsynligvis både brua ved Furuset skole og Sørens Bulls vei. Deretter går korteste rute mot 

Granstangen 
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Granstangen ungdomsskole videre nordover. Det er derfor lite sannsynligvis at disse elevene benytter 
gang- og sykkelvegen langs nordsiden av E6.  

 

 

 

Figur 34 Trygve Lies bru overgang- og sykkelvegen langs E6 

 

 

Gang- og sykkelvegens rolle i forhold til øvrige målpunkter i området  

Furuset sentrum ligger hovedsakelig på nordsiden av Søren Bulls vei og omfatter sentrale funksjoner 
som T-banestasjon, bussholdeplass, kjøpesenter, bydelsadministrasjon, NAV, bydelshus med bl.a. 
bibliotek og helsestasjon. I tillegg ligger Furuset moske og idrettsanlegget Furuset Forum i tilknytning 
til sentrum. Furuset sentrum utgjør det viktigste målpunktet i området.  

I tillegg utgjør skoler, som omtalt i forrige kapittel, og barnehager viktige målpunkter i området. Scala 
barnehage ligger like ved Granstangen i øst og like vest for T-banestasjonen ligger Furustien 
barnehage.  

Ingen målpunkter i området har adkomst via gang- og sykkelvegen langs E6, med unntak av Suveren 
Rørmøbelfabrikk ved Granstangen.   

 

Dagens bruk av gang- og sykkelvegen langs E6 

Det er i forbindelse med prosjektet blitt gjennomført tellinger av gående og syklende ved sentrale 
punkter i området. Sentrale funn fra disse registreringene er: 
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• Mange syklister bruker gang- og sykkelvegen langs E6. Ved Trygve Lies bru var det over 160 
syklister som benyttet gang- og sykkelvegen langs E6 i morgenrushet.  
 

• Svært få gående bruker gang- og sykkelvegen langs E6. Ved Jerikoveien var det 4 gående i 
morgenrushet, 1 ungdom og 3 voksne og 3 voksne gående i ettermiddagsrushet. Ved Trygve 
Lies vei var det 3 voksne gående i morgenrushet. Det var ingen gående barn som benyttet 
GS-veien langs E6. 
 

• Ellers viser resultatene at det var mange gående som benyttet undergangen under 
Jerikoveien, 36 og 34 gående i hhv morgen- og ettermiddagsrushet), og at det var mange 
gående som benyttet gang- og sykkelvegen over E6 (Søren Bulls vei), 70 gående i 
morgenrushet.  
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 Luft 

Vurderinger omkring luft inneholder en oppsummering av retningslinje T-1420s føringer for miljø- og 
sikkerhetstiltak, og en overordnet vurdering av støysituasjonen langs traséen. Luftsituasjon for brukere 
av sykkelekspressvegen er også belyst.  

Det foreligger et luftsonekart over planområdet fra Norsk institutt for luftforsking (NILU) som ble 
utarbeidet i 2015. Dette viser at den største delen av sykkelekspressvegen vil ligge i rød sone 
ettersom den følger E63. Luftsonekartet kan ses i Figur 35 og den røde sonen følger E6. 

 

 

Figur 35: Luftsonekart over E6. Sykkelekspressvegen vil følge E6. Blå linje markerer omtrentlig posisjon av 
sykkelekspressvegen. Kilde: NILU 

  

I henhold til retningslinjen T-1520 er rød sone et område som på grunn av høye 
luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for 
luftforurensning. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av helseinstitusjoner, 
barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. En 
sykkelekspressveg defineres ikke som følsomt arealbruk, og det tilsier at sykkelvegen kan ligge i rød 
sone. 

Konsekvenser for syklister og gående 

I følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) er det viktig å unngå at syklister og gående 
blir utsatt for store topper i konsentrasjoner av luftforurensning. Disse skjer ofte ved krysninger der 
kjøretøy starter og stopper. Derfor er det ønskelig med sykkelveger med få krysninger med annen 
trafikk og kortest mulig oppholdstid for syklister i dårlige soner. I tillegg viser studier at avstand til 
forurensningskilde er det viktigste tiltaket for å begrense effekter av luftforurensning uansett hvilken 
forurensningskomponent det gjelder4.  

                                                      
3 Norsk institutt for luftforskning (NILU), 2015 
4 TØI, 2017 
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Svevestøv vil være et problem langs store veger med stor andel piggdekkbrukere og det vil derfor 
være anbefalt å beskytte syklister og gående med vegetasjon der dette er mulig. Mengde svevestøv 
vil trolig bli noe redusert i framtiden da det vil være mindre andel dieselbiler samt redusert bruk av 
piggdekk5. Hvor og når syklister vil bli utsatt for mye svevestøv vil imidlertid variere basert på vær, 
årstid, trafikksituasjon og en rekke andre forhold som gjør det vanskelig å forutsi svarene på disse 
spørsmålene6. Utover lavere mengder svevestøv vil også høyere andel elbiler i fremtiden bidra til 
lavere konsentrasjoner NO2 og derfor vil luftkvaliteten langs E6 sannsynligvis bli bedre7.  

Syklister puster mer enn gående på grunn av fysisk aktivitet og er derfor mer utsatt for forurensning. 
Tidigere forsking peker mot at fordelene ved fysisk aktivitet kompenserer for dette. Følsomme og syke 
mennesker vil være spesielt utsatte for luftforurensning uansett om de sykler eller går i forurensede 
områder8.  

Når det gjelder sykkelekspressvegen langs E6, vil det ikke være mulig å øke avstanden til 
forurensningskilden uten å endre plassering av sykkelekspressvegen. Dette er utfordrende da krav til 
fremkommelighet for sykkelekspressvegen gir få eller ingen alternative trasevalg. Dette er 
dokumentert i den forutgående mulighetsstudien. Støyskjerming mellom sykkelveg og bilveg kan bidra 
til bedre lokal luftkvalitet for syklister. NILU har beskrevet i en rapport fra 2015 hvordan støyskjerming 
kan påvirke konsentrasjonen av luftforurensninger. Støyskjerm skaper turbulens som gjør at blanding 
av luft øker og dermed også at konsentrasjoner minsker. Skjermhøyden vil øke lengden på banen 
som forurensningene må ta for å nå området bak skjermen med 2∗ √2

2
 ganger høyden av skjermen. Det 

vil si at en 3 meter høy støyskjerm vil redusere en gul sone med litt over 4 meter9.  

Det er imidlertid ikke mulig å si eksakt hvor stor effekt dette vil ha i forkant av etablering av 
sykkelekspressvegen, men vegetasjon og støyskjermer vil være de mest effektive tiltakene det er 
mulige å utføre for å forbedre luftkvalitet langs sykkelekspressvegen.  

Anleggsgjennomføring 

Anleggsarbeider og anleggstrafikk vil lokalt være en belastning for nærmiljøet. Sprengning, pigging, 
graving, massehåndtering og massetransport er kilder til spredning av luftforurensning som eksos og 
svevestøv i anleggsperioden. Det må forventes lokale støvplager. Spredning av støv fra 
anleggsområdet vil avhenge av vind og massenes fuktighet, støvpartiklenes størrelse samt omfanget 
av den støvende aktiviteten.  

Det vil være nødvendig med avbøtende tiltak for å minimalisere støvflukt til omgivelsene. Det vil være 
mulig å redusere omfanget og konsekvensen av anleggsarbeidet ved gjennomføring av avbøtende 
tiltak for støvspredning. Dette utføres ved behov og spesielt på tørre og vindfulle dager.  

Følgende avbøtende tiltak kan være aktuelle i anleggsperioden:  

• Støvdemping med vann og eventuelt støvbindende kjemikalier ved utgraving av støvende 
masser.  

• Vanning ved støvende rivearbeider.  

• Regelmessig vask og feiing av tilstøtende veger hvor det foregår massetransport.  

• Støvdemping ved vanning av anleggsområde og anleggsveger. Støvbindende kjemikalier bør 
vurderes.  

                                                      
5 Statens Vegvesen, 2018; TØI, 2016  
6 TØI, 2017  
7 TØI, 2016  
8 TØI, 2017  
9 NILU, 2015  
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• Vask av anleggskjøretøy før utkjørsel på offentlig veg.  

• Regelmessig vask og feiing av veger med hardt dekke i nærområdet.  

• Tildekking av last hvis støvspredningen blir stor ved transport av masser. 
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 Støy 

Vurderinger omkring støy inneholder en oppsummering av retningslinje T-1442s10 føringer for miljø- 
og sikkerhetstiltak, og en overordnet vurdering av støysituasjonen langs traséen. 

Mens T-1442 med veileder fokuserer på støy til omkringliggende støyfølsom bebyggelse har vi valgt å 
også belyse støysituasjonen for brukere av sykkelekspressvegen. Traséen går i stor grad langs svært 
trafikkerte veger og støynivået er gjennomgående høyt. Overordnede støyberegninger utført ved to 
typiske snitt viser støysituasjonen for syklister, henholdsvis uten skjerming og med skjerming mot E6. 

I denne fasen av prosjektet er det kun gjort en overordnet vurdering av støyforholdene langs ny 
sykkelekspressveg. Det er ikke utført konkrete støyberegninger av hele traséen, men kun sett på 
enkeltsnitt som hjelpemiddel for å vurdere effekt av skjerming langs sykkelekspressvegen. Det er i 
tillegg identifisert steder hvor det kan forventes endringer av støysituasjonen som følge av 
utbyggingen. 

Konkrete beregninger langs hele traséen må utføres i reguleringsplanfasen av prosjektet for å sikre at 
all støyfølsom bebyggelse som får merkbart endret støynivå på fasade som følge av ny 
sykkelekspressveg får en nærmere vurdering av behov for avbøtende støytiltak. 

Klima- og miljødepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”, T-1442/2016, 
legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven 
(PBL). I retningslinjen er utendørs lydnivå inndelt i to soner: 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål. Etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak 
gir tilfredsstillende støyforhold. 

 

Miljø- og sikkerhetstiltak 

Bygging av en sykkelekspressveg vil være å regne som et miljø- og sikkerhetstiltak. Retningslinje T-
1442 sier følgende om miljø- og sikkerhetstiltak spesielt: 

«Miljø- og sikkerhetstiltak (se definisjoner, kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved 
eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av 
støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og 
der boliger og institusjoner ligger i rød sone.» 

Retningslinjens veileder, M-12811, tilføyer at det noen ganger kan være nødvendig å utrede støy og 
vurdere støytiltak i forbindelse med miljø- og sikkerhetstiltak. Dette gjelder typisk for miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak som innebærer flytting av kjørebanen eller fjerning av eksisterende 
terrengskjerming. Skjermingstiltak som flyttes må ofte ha endret høyde for å gi samme effekt som før 
flytting.  

Sykkelekspressvegen vil generelt ikke medføre økt motorisert vegtrafikk, og merkbare økninger i 
støynivå forventes derfor kun å være tilfelle der det gjøres terrenginngrep eller andre fysiske endringer 
som fjerner eksisterende skjerming.  

                                                      
10 Gjeldende utgave er T-1442/2016 
11 M-128 | 2014, Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 
Miljødirektoratet. 
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Identifisering av områder hvor sykkelekspressveg forventes å gi endrede støyforhold 

Den planlagte traséen tilsier at sykkelekspressvegen i stor grad vil ligge på eksisterende terreng og 
kun unntaksvis medfører terrenginngrep som vil innebære fjerning av eksisterende terrengskjerming. 
En oversikt over steder der det kan forventes redusert terrengskjerming ut ifra foreliggende 
tegningsgrunnlag er vist i tabell 2. Det er ikke tatt med terrengendringer ved profilnumre der det 
uansett ikke ligger støyfølsom bebyggelse i nærheten. En nærmere gjennomgang i form av detaljerte 
støyberegninger må gjøres i reguleringsplanfasen. 

 

Tabell 1: Oversikt over steder, angitt ved profilnummer, hvor det kan forventes redusert terrengskjerming etter 
etablering av ny sykkelekspressveg. 

Profilnummer Kommentar 

310 Ved Teisenveien SEV ca. 1m lavere enn eksisterende terreng. Trolig mindre 
påvirkning til omkringliggende støyfølsom bebyggelse, men dette 
må ses i sammenheng med om det er nødvendig å tilpasse 
eksisterende skjermer langs Strømsveien mht siktlinjer el.l.? 

6630 – 6650 (Skanseveien 16 
og Folkvangveien 2a og 2b 

6680 – 6740 Karl Andersens vei 

SEV ca. 1m lavere enn eksisterende terreng. 
 

SEV inntil ca. 2m lavere enn eksisterende terreng. 

Støyforholdene hos bakenforliggende boligbebyggelse i 
Bjørnheimveien, Skanseveien og Folkvangveien må avklares 
nærmere i reguleringsplanfasen 

8050 – 8200  SEV i kulvert under Røykåsveien. Tilpasning av SEV ned i kulvert 
kan gi endring i terrengskjerming for boligbebyggelsen som 
avgrenses av Røykåsveien i nordvest, Solheimveien i nordøst, og 
Sigvats vei / Njåls vei i sør. 

8130 – 8830  Tilpasning av SEV langs planlagt nytt kollektivfelt. Støyforholdene 
ved all boligbebyggelse langs sørvestsiden av Solheimveien må 
avklares nærmere i reguleringsplanfasen. Endrede støyforhold 
forventes både pga kollektivtrasé som antas å legges nærmere 
boligbebyggelsen enn nåværende Solheimveien, riving av enkelte 
garasjer/uthus og stedvise terrengtilpasninger knyttet til ny SEV 
mellom kollektivtrasé og boligene. 

8890 – 8940  SEV i kulvert under Nordliveien. Dette er en utvidelse av allerede 
eksisterende kulvert. Støyforhold ved nærmeste støyfølsomme 
bebyggelse må avklares nærmere i reguleringsplanfasen. 

 

Solheimveien 

Langs Solheimveien skal ny sykkelekspressveg samkjøres med planene om nytt kollektivfelt langs 
sørvestsiden av Solheimveien. I løsningsforslaget er kollektivfeltet lagt nærmere boligbebyggelsen 
enn dagens Solheimveien. For å gi plass til både kollektivfeltet og sykkelekspressveg, må det gjøres 
inngrep på samtlige eiendommer langs Solheimveien, og flere garasjer/uthus må rives. På denne 
delen av strekningen bør støy utredes som for nye-veg-prosjekter, dvs at alle boliger som får støynivå 
på uteoppholdsarealer og/eller fasadenivåer over nedre grenseverdi for gul støysone (Lden > 55 dB) 
utredes nærmere i reguleringsplanfasen. 
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Støyforhold og mulige skjermingstiltak for brukere av sykkelekspressvegen  

I retningslinje T-1442 ligger fokuset ved miljø- og sikkerhetstiltak på støy til omkringliggende 
støyfølsom bebyggelse. Støy for brukerne av selve tiltaket er ikke omtalt. 

En sykkelekspressveg tilrettelegger for økt bruk av sykling som transportform, med mål om at flere vil 
benytte den oftere. Trasé tett inntil E6 gir imidlertid betydelig støynivåer for syklistene, og at 
støynivåene i nærheten av vegen ligger godt inn i rød støysone. 

Det er gjort overordnede beregninger av støynivå for to typiske steder langs traséen. Støynivå Lden 
og Leq er beregnet i ett punkt per snitt, med beregningshøyde satt til 1,5m midt over 
sykkelekspressvegen. Beregningene er utført med trafikktall fra vegkart.no framskrevet til 2038 i tråd 
med trafikkprognoser for Oslo hentet fra TØI-rapport Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-
2050. Beregnet støynivå uten og med støyskjerming er gjengitt nedenfor.  

Beregnet ekvivalentnivå Leq er trolig det som er mest representativt for den støyen syklistene utsettes 
for, og Lden-nivåer er også beregnet for en sammenligning mot grenseverdiene for gul og rød sone i 
T-1442 (jf. tabell 1) og representasjonen i vedlagte støykart fra miljøstatus.no. Lden-nivåene er noe 
høyere enn Leq-nivåene skyldes tilleggene som inngår i utregningen av Lden for støy som opptrer på 
kveld og natt. 

Sykkelekspressvegen (SEV) er planlagt å gå mellom Breivollveien og E6. Beregnede støynivåer i et 
typisk snitt langs strekningen er sammenstilt i tabell 3 for uskjermet situasjon, situasjon med ensidig 
skjerming mot E6, og tosidig skjerming, dvs både mot E6 og mot Breivollveien. Skjermhøyde mot E6 
er satt til 2,5m over SEV, mens mot Breivollveien er høyden satt til 1,5m over SEV. 

Ved tosidig skjerming er det forutsatt at hovedskjerm mot E6 gjøres absorberende på side mot SEV. 

 

 

Tabell 2: Beregnede støynivåer 1,5m over SEV i et typisk snitt langs Breivollveien 

 Uten skjerming Med ensidig skjerm 
mot E6 

Med skjerming mot E6 
og mot Breivollveien 

Breivollveien (Figur 33) Lden: 83 dB 
Leq: 80 dB 

Lden: 74 dB 
Leq: 71 dB 

Lden: 70 dB 
Leq: 67 dB 

 

 

 

 

 

 

Figur 36: Breivollveien med 2,5m støyskjerm 

 

 

 

E6 mot sentrum E6 nordover 

Breivollveien 

Sykkelekspressveg 
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Forbi IKEA ligger SEV noe lavere enn E6, med støyinnfall hovedsakelig fra E6. Det er gjort 
overslagsberegninger av uskjermet situasjon, og situasjon med skjerming mot E6. 

 

Tabell 3:Beregnede støynivåer 1,5m over SEV i et typisk snitt langs E6 sørøst for IKEA Furuset. 

 Uten skjerming Med ensidig skjerm 
mot E6 

Langs E6 bak IKEA 
(Figur 37) 

Lden: 85 dB 
Leq: 81 dB 

Lden: 73 dB 
Leq: 70 dB 

 

 

 

 

Figur 37: Sykkelekspressveg langs E6 sørøst for IKEA Furuset. 

Videre arbeider 

I reguleringsplanfasen må det utføres støyberegninger for strekningen uten og med ny SEV. Tiltak 
vurderes i tråd med anbefalinger gitt i T-1442. For boliger langs den planlagte kollektivtraseen, må 
håndteringen av støytiltak koordineres med tiltak for kollektivtraseen. Ambisjonsnivået knyttet til 
støyskjerming av selve sykkeltraseen må også vurderes nærmere. Selv om de foreløpige 
beregningene viser at skjerming mot E6 ikke vil få SEV ut av rød støysone, er det likevel mulig å 
oppnå betydelig støyreduksjon. 

  

E6 nordover E6 mot sentrum 

Sykkelekspressveg 



 
 

Oppdragsnr.: 5182449     Versjon: B01 
Sykkelekspressveg E6 Teisen - Solheim kollektivterminal  |  Forprosjektrapport 

 
 

n:\518\24\5182449\5 arbeidsdokumenter\51 felles\513 forprosjektrapport\2018-11-30 sev e6_forprosjektrapport.docx  2018-11-30  |  Side 55 av 87 
 

 Naturmiljø 

Naturtyper 

Ved Nedre Breivoll passerer sykkelvegen tett inntil lokaliteten Alna ved Smalvollen (Figur 38). Dette er 
et større område der Alna flyter sakte og meandrerer, slik at det er dannet en elveslette. Området er 
særlig viktig for fugl, men inneholder også lokalt sjelden sumpvegetasjon. 

Ved Stubberudmyra er det i Naturbase registrert en sump- og kildeskog og en dam, begge med viktig 
verdi (B). Lokalitetene er kartlagt i 2002. Under befaringen ble det konstatert at store deler av det som 
da ble kartlagt som sump- og kildeskog, viste seg å bestå av ordinær bærlyngskog dominert av yngre 
furuer (Figur 39). Kun i enkelte søkk i terrenget fantes det sumpskogsvegetasjon, med mannasøtgras 
og gråstarr. Det ser ut til at lokaliteten er grøftet, men det er usikkert hvor gamle grøftene er. Dammen 
var intakt, men det øverste vannlaget var sterkt farget og ugjennomsiktig. Det er sannsynlig at 
dammens funksjon som yngleområde for småsalamander fremdeles er ivaretatt. Tross i langvarig 
tørke på befaringstidspunktet var vannspeilet høyt, og det ser ut til at det har blitt hevet de siste årene 
ettersom det står en god del døde trær ute i dammen. Etter vårt skjønn bør de to naturtypelokalitetene 
slås sammen til én enkelt lokalitet, som omfatter dammen og en viss buffersone rundt den (Figur 40). 

 

 

Figur 38 Kart som viser nærføring til naturtypelokaliteten Alna ved Smalvollen, vist med grønt. Sykkelvegen går 
tett inntil E6 på denne strekningen.  
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Figur 39 I forgrunnen ses skogen rundt dammen på Stubberudmyra, som i dag består av bærlyngskog. I 
bakgrunnen ses dammen. 

 

Figur 40 Avgrensingen av lokaliteten på Stubberudmyra er vist med en grønn polygon. Tidligere avgrensing var 
større og delt inn i to lokaliteter. Sykkelvegen er foreslått lagt gjennom skogen mellom lokaliteten og E6. 

Området rundt Nordre Lindeberg gård består av beitemarker, men disse er såpass hardt gjødslet at de 
ikke kan regnes som naturtyper. Langs E6 er det en yngre trerekke bestående av gran, furu, 
hengebjørk og poppel. Denne har begrenset verdi for fagtemaet. Traseen er foreslått lagt over 
beitemarka øst for gården, langs nordsiden av trerekka. 
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Figur 41 Beitemarkene ved Nordre Lindeberg gård er sterkt gjødslet, og innehar ikke naturverdier. I bakgrunnen 
ses den yngre trerekka som skjermer mot E6. 

 

 

Figur 42 Traseen er foreslått lagt over beitemarka øst for Nordre Lindeberg gård. 
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Rødlistearter 

Av rødlistearter langs traseen er det stort sett registrert fugler. Knekkand og gresshoppesanger er 
observert i tilknytning til naturtypen Alna ved Smalvollen, de øvrige observasjonene kan i liten grad 
knyttes til noe funksjonsområde. Av karplanter er krokhals (NT) registrert ved Nordre Lindeberg gård i 
1999, og av sopp er dvergmusserong (DD) registrert ved Solvang helsehus i 2015. Krokhals er et 
ettårig åkerugras, og har sannsynligvis forsvunnet fra Lindeberg, mens forekomsten av 
dvergmusserong antas å være intakt. 

Fremmede arter 

Som forventet i Oslo er det fremmede arter i store deler av planområdet (Figur 43). Det er sannsynlig 
at en grundig kartlegging av planområdet både vil avdekke flere fremmede arter i høyrisikokategorier 
og større forekomster av de artene som alt er registrert. Man bør derfor gå ut fra at hele planområdet 
potensielt er infisert med fremmede, uønskede arter. 

 

Figur 43 Skjermdump fra Artskart som viser registreringer av fremmede arter i planområdet, vist med prikker i 
ulike sjatteringer av svart og grått. 

 

 

Driftsfase 

Slik traseen foreligger vil den ikke medføre direkte arealinngrep i noen naturtyper, og den vil heller 
ikke gi inngrep i leveområder til rødlistearter. Det nærmeste man kommer slike inngrep er ved 
Stubberudmyra, der man går nært den registrerte dammen, og på nedre Breivoll, der det ligger en 
naturtype langs Alnaelva rett sør for der traseen er lagt. Så lenge man er klar over at disse 
naturtypene ligger i nærheten, og tar forholdsregler for å unngå skade på dem, anses tiltaket for å ha 
kun små negative virkninger på lokalitetene. 

Det er mulig at sykkelvegen vil kunne utgjøre en barriere for amfibier som vandrer til og fra dammen 
på Stubberudmyra. Når det gjelder fugl er det lite sannsynlig at sykkelvegen vil utgjøre noen særlig 
trussel i form av kollisjonsfare og økt forstyrrelse, siden den for det meste følger eksisterende vegnett. 
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Anleggsfase 

Der traseen passerer i nærheten av vassdrag og dammer, særlig ved Alna og på Stubberudmyra, er 
det risiko for at man kan få forurensing, tilslamming og/eller blakking i anleggsfasen. Dette kan gå ut 
over den vannlevende faunaen, så det bør gjøres tiltak for å unngå at slike ting skjer. 

Siden mye av planområdet er infisert med fremmede arter, er det stor fare for at disse spres som en 
følge av tiltaket. Man bør derfor utarbeide en detaljert massehåndteringsplan, og eventuelt 
detaljkartlegge risikoarter langs traseen som en del av dette arbeidet. Generelt sett bør masser med 
fremmede arter ikke fraktes ut av tiltaksområdet, og dersom de må flyttes på bør de lagres på dobbel 
fiberduk i eget dedikert lagringsområde, for så å deponeres minimum 50 cm under jordoverflaten ved 
ferdigstilt anlegg. Parkslirekne er registrert innenfor planområdet, denne krever særskilt behandling. 
Man må så langt det er mulig unngå å berøre områder der det vokser parkslirekne. 

Forholdet til naturmangfoldloven 

I henhold til naturmangfoldloven § 8 skal det foreligge et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet. Videre skal grunnlaget stå i et rimelig forhold til tiltakets 
omfang, men innenfor byggegrensene i Oslo er det likevel ekstra viktig å få et godt bilde av hvilke 
naturverdier som finnes. I denne saken dreier det seg om bygging av en sykkelveg som stort sett går 
gjennom områder uten særskilte naturverdier, men med enkelte unntak. Etter vårt skjønn er 
naturverdiene som finnes godt undersøkt, og man har god oversikt over hva som berøres. Man 
behøver derfor ikke å legge til grunn føre var-prinsippet etter § 9. Videre er det ikke grunnlag for å 
anta at den samlede belastningen på sårbare økosystemer etter § 10 blir betydelig. 

Det legges til grunn at man etterfølger bestemmelsene i §§ 11 og 12 ved gjennomføringen av tiltaket. 

Avbøtende tiltak 

Den foreslåtte sykkelvegen krysser en rekke lukkede elver og bekker (Figur 44)Trolig er potensialet 
størst for å åpne bekker som ikke er lagt under bebyggelse og veger. Langs sørsida av Furuset 
idrettspark, fra Stubberudmyra, har det tidligere gått en bekk (Figur 45). Siden denne går langsmed 
traseen for sykkelvegen, kan det være mulig å åpne denne på en lengre strekning. Det er imidlertid 
lenge siden den ble lukket, og det har vært gjort mange ulike inngrep i området siden dette. Det må 
derfor gjøres vurderinger av hydrologien og hydrogeologien i området, og om en åpning er mulig i lys 
av dette.  

Muligens vil man måtte tette grøfter i forbindelse med en slik åpning, i så fall kan man også kunne 
reetablere noe våtmark i samme håndvending.  Man kan eventuelt gjennomføre mindre 
bekkeåpninger er ved Nordre Lindeberg gård, og ved Karihaugveien øst for Granstangen (Figur 11). 
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Figur 44 Kart som viser åpne (blå) og lukkede (rød) vassdrag i Oslo-delen av planområdet. Kilde: Oslo Elveforum. 

  

Figur 45 Kartutsnitt som viser lukkede bekker ved Furuset idrettspark og Nordre Lindeberg (venstre) og 
Karihaugveien (høyre). Kilde: Oslo Elveforum.  

For å redusere de potensielle negative virkningene for amfibier bør det vurderes en mikro 
faunapassasjer under sykkelvegen, i nærheten av dammen ved Stubberudfeltet.  

Når det gjelder etablering av artsrike vegkanter er dette noe som tar tid, og som man oppnår gjennom 
et målrettet skjøtselsregime som vedtas i en skjøtselsplan. Dette innebærer blant annet at 
toppmassene bør bestå av næringsfattig jord, som sås til med stedegent frø av lite næringskrevende 
gress som engkvein og rødsvingel, og eventuelt lokalt blomsterengfrø, men dette er vanskelig å få tak 
i. Man kan supplere med høy fra artsrike slåtteenger som legges over det aktuelle området straks etter 
slått, og blir liggende der over vinteren. Videre må man slå den aktuelle vegkanten kun en gang hvert 
år, på ettersommeren, og fjerne avklippet. Eventuelt kan man slå hyppigere de første årene dersom 
det kommer opp mye næringskrevende arter. Fremmede og uønskede arter bør bekjempes selektivt. 

En artsrik vegkant er som regel pen å se på, og vi mener derfor at dette bør plasseres på et sted der 
sykkelvegen er synlig for forbipasserende. Et mulig sted er ved Nordre Lindeberg gård, siden en slik 
vegkant vil kunne inngå i undervisningsopplegg der man demonstrerer tidligere tiders kulturlandskap 
og hvordan dette overlever i restbiotoper. 
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 Trafikksikkerhetsvurdering  

Risikovurdering av hele strekningen 

Det er gjennomført en risikovurdering av hele strekningen i forbindelse med revisjon av løsninger og 
tegningsgrunnlag innen ferdigstillelse av dette. I denne vurderingen er kryssing av Teisenveien og 
atkomst til boliger langs sykkelvegen øst for dette krysset vurdert som elementer som vil medføre høy 
risiko for syklister.  

Når det gjelder krysset med Teisenveien vurderes det som en absolutt forutsetning å etablere 
tilstrekkelig sikt for å kunne etablere forkjørsregulert sykkelveg gjennom dette krysset. Dette kan 
muligens løses ved å flytte krysningspunktet lengre inn i Teisenveien og/eller fjerne støyskjermen mot 
E6. Når det gjelder atkomst til boligene øst for krysset med Teisenveien vurderes det som en absolutt 
forutsetning å legge om disse avkjørslene dersom denne strekningen skal inngå i 
sykkelekspressvegen.   

I tillegg er det to andre punkter som er vurdert å medføre høy risiko for syklister. Disse er nærmere 
beskrevet nedenfor. 

Ved avkjørselen til Karihaugveien 22 (Farma Holding) er det fare for at kjørende overser kryssende 
syklister som holder høy hastighet, særlig på veg ned fra brua. En stor andel av biltrafikken inn og ut 
avkjørselen er tunge kjøretøy. Kjøretøy på veg ut blir stående over sykkelvegen da det ikke er lagt inn 
plass mellom sykkelvegen og hovedvegen. Det er også sikthindrende støyskjerm ved avkjørselen. 

Avkjørselen utformes etter samme prinsipp som forkjørsregulert kryss (tilstrekkelig avstand mellom 
sykkelveg og hovedveg og krysningspunktet utformes som opphøyd krysningspunkt), noe som 
medfører at sykkelbrua må flyttes mot nord. Alternativt kan avkjørselen flyttes til Granstangen eller 
sykkelbrua forlenges slik at man unngår at sykkelvegen krysser avkjørselen. 

Ved avkjørselen til Solheimsveien 3-7 er det fare for at kjørende overser kryssende syklister som 
holder høy hastighet. En stor andel av trafikken inn og ut er tunge kjøretøy. Kjøretøy på veg ut blir 
stående over sykkelvegen. Avkjørselen bør utformes etter samme prinsipp som forkjørsregulert kryss 
med tilstrekkelig avstand mellom sykkelveg og hovedveg og krysningspunktet og utformes som 
opphøyd krysningspunkt. Dette vil imidlertid medføre dårlig horisontalgeometri for sykkelvegen. 

Avkjørselen bør derfor heller flyttes slik at inn/utkjøring foregår via rundkjøringen ved profil 8150, via 
Industriveien og Røykåsveien. 

Det er også flere punkter der risikoen for syklister vurderes som middels høy. Løsningene er forsøkt 
optimalisert i disse punktene. Fullstendig liste over alle punktene som ble vurdert og beskrivelse av 
disse finnes i eget vedlegg. 

Risikovurderingen foreslår at alle krysningspunkter i plan etableres etter følgende prinsipper dersom 
sykkelvegen skal forkjørsreguleres gjennom krysset:  

• Tilstrekkelig sikt 
• 6-7 meter mellom sykkelveg og hovedveg (22 meter dersom stor andel tunge kjøretøy) 
• Opphøyd krysningspunkt 
• Forsterket belysning på sykkelvegen inn mot krysningspunktet 

 

Trafikksikkerhetsvurderinger Høybråten/Karihaugen 

Utover risikovurderingen av hele strekningen er det også i prosjektet bedt om en særlig vurdering av 
forhold knyttet til tiltak i området Høybråten/Karihaugen. I henhold til dette er det gjennomført 
vurderinger av følgende:   
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• Vurdere risiko for alle trafikantgrupper, med fokus på kryssulykker 
• Konsekvenser av trafikkomlegging som følge av å stenge inn/utkjøring ved 

Skanseveien/Karihaugveien 
• Vurdere behov for eventuelle tiltak i de kryssene som får økt trafikk 
• Kartlegge skoleveg 
• Vurdere mulighet for etablering av snuplass i enden av Skanseveien 

I tillegg er det gjennom prosjektet avdekket behov for vurdering av forskjørsregulering for syklister i 
kryssene Karihaugveien/Folkvangveien og Karihaugveien/Karl Andersens vei. 

Vurdering av risiko knyttet til løsninger hvor sykkelekspressvegen krysser Folkvangveien og 
Karl Andersens vei i plan 

Mulighetsstudien forutsetter at sykkelvegen lang E6 skal ha planskilte løsninger, og legger opp til 
undergang under Folkvangveien og bro over Karl Andersens vei. Ny rundkjøring i krysset 
Karihaugveien/Karl Andersens vei, hensynet til vertikalgeometri på sykkelvegen og høye kostnader 
knyttet til omfattende konstruksjoner tilsier at det blir vanskelig å få til. Derfor vurderes en løsning hvor 
sykkelvegen krysser Folkvangveien og Karl Andersens vei i plan.  

Dersom punktene beskrevet nedenfor ivaretas vurderes det som mulig å etablere kryssing i plan ved 
Folkvangveien og Karl Andersens vei med tilstrekkelig sikkerhet:  

• Sykkelvegen forkjørsreguleres gjennom krysset, som beskrevet som prinsipp 1 i 
mulighetsstudien (Figur 46).  

• Krysningspunktet utformes som et opphøyd krysningspunkt. Dette vil bidra til å redusere 
bilistenes hastighet og oppmerksomhet og underbygge regelverket.  

• Belysningen langs sykkelvegen forsterkes, slik at kjørende får god oversikt over kryssende 
sykkeltrafikk på sykkelvegen – også i mørket.  

• Krav til sikt mot sykkelveg ivaretas (50 m stoppsikt dersom stigningsgraden er > 5%).  
• Unngå busstrafikk i Folkvangveien og Karl Andersens vei.   

Da løsningen (forkjørsregulert sykkelveg) er en utradisjonell løsning har bilister generelt lite erfaring 
med denne løsningen. På bakgrunn av dette vurderes det som nødvendig å iverksette tiltak som øker 
oppmerksomheten knyttet til kryssende sykkeltrafikk. Forsterket belysning og opphøyd krysningspunkt 
skal bidra til dette.  

Da nye typer løsninger på generelt grunnlag medfører ulykkesrisiko skal det er i henhold til 
Sykkelhåndboka gjennomføres en risikovurdering av løsningen for å forhindre at trafikkfarlige 
løsninger lages. En slik risikovurdering har blitt gjennomført (se vedlegg). Risikovurderingen foreslår at 
alle krysningspunkter i plan etableres etter følgende prinsipper dersom sykkelvegen skal 
forkjørsreguleres gjennom krysset:  

• Tilstrekkelig sikt 
• 6-7 meter mellom sykkelveg og hovedveg (22 meter dersom stor andel tunge kjøretøy) 
• Opphøyd krysningspunkt 
• Forsterket belysning på sykkelvegen inn mot krysningspunktet 

En løsning som gir plass til en hel buss mellom sykkelvegen og Karihaugveien vil medføre at 
sykkelvegen får en dårlig horisontalgeometri. På bakgrunn av dette forutsettes det at det ikke går 
busstrafikk i hhv Folkvangveien og Karl Andersens vei. Per i dag går det ikke busstrafikk i disse 
gatene. 
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Figur 46 Prinsipp 1 i mulighetsstudien. 

 

Konsekvenser av trafikkomlegging som følge av å stenge inn/utkjøring ved 
Skanseveien/Karihaugveien 

Nedenfor følger en oppsummering av vurderinger knyttet til konsekvenser av trafikkomlegging som 
følge av å stenge inn/utkjøring ved krysset Skanseveien/Karihaugveien. Figuren under illustrerer deler 
av disse vurderingene. 
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Figur 47 Trafikkmengde (ÅDT) i gatene/vegene på strekningen. Sort strek markerer stenging av Skansenveien. 
Rød pil viser hovedtrafikkstrøm til Skanseveien i ettermiddagsrushet og grønn pil viser hovedtrafikkstrøm fra 
Skanseveien i morgenrushet. 

 

ÅDT i Skanseveien er ca. 800 per i dag12. Det er ca. 60 boliger som har adkomst fra Skanseveien. 
Dette indikerer at ca. 2/3 av trafikkmengden i Skanseveien omfatter gjennomgangstrafikk13. Det er 
ingen arbeidsplasser, institusjoner eller annen virksomhet som potensielt genererer trafikk i 
Skanseveien. 

Ved stenging av inn/utkjøring ved krysset Skanseveien/Karihaugveien (sort linje i figuren over) vil 
både gjennomgangstrafikken og trafikken som har start/slutt i Skanseveien sannsynligvis overføres til 
Folkvangveien i vest og Bjørnheimveien i øst14. Trafikkmengden i Folkvangveien og Bjørnheimveien er 
hhv 1800 og 2800 ÅDT per i dag15. Dersom trafikken fordeler seg jevn mellom Folkvangveien og 
Bjørnheimveien, vil dette medføre en trafikkøkning på 15-20 % i de to gatene.  

Fordelingen av trafikk mot hhv vest og øst vil sannsynligvis bli omtrent den samme, da redusert 
framkommelighet i kryssene med Karihaugveien trolig påvirker de kjørenes vegvalg i området. 
Hovedtyngden av trafikk som ender i Skanseveien og omkringliggende områder i ettermiddagsrushet 
fra Oslo sentrum, vil sannsynligvis gå via Bjørnheimveien og hovedtyngden av trafikk som starter i 
Skanseveien og omkringliggende områder (morgenrushet mot Oslo sentrum) vil sannsynligvis gå via 
Folkvangveien. Dette begrunnes med at disse rutene gir best framkommelighet/færrest mulig 
konflikter i kryssene med Karihaugveien.  

                                                      
12 Jf NVDB/vegkart.no. Trafikkmengden (ÅDT) er beregnet for 2006 og er derfor noe usikre.  
13 Dersom hver bolig med adkomst fra Skansenveien erverver 2 kjøreturer per dag vil dette medføre 4 passeringer per bolig, dvs 
totalt 240 passeringer per dag. Dvs at trafikken som har start/slutt i Skansenveien utgjør ca 1/3 av trafikkmengden. Da det er 
kort vei til kollektivtrafikk med høy frekvens i dette området er det sannsynlig at trafikken som har start/slutt i Skansenveien er 
noe lavere.      
14 BYM jobber for tiden med regulering av rundkjøring i krysset Karihaugveien/Karl Andersens vei. Selv om rundkjøringen gir 
enklere trafikkavvikling for trafikk som skal komme seg av/på Karihaugveien, vil dette tiltaket sannsynligvis ikke påvirke 
kjøremønsteret for trafikk som starter/slutter i Skansenveien da det medfører en nokså lang omveg via Karl Andersens vei, 
Lyngtrekket/Bikuben og Høybråtenveien.  

15 Jf NVDB/vegkart.no. Trafikkmengden (ÅDT) er beregnet for 2006 og er derfor noe usikre. 
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Endret kjøremønster medfører økt trafikkbelastning i krysset Skanseveien/Høybråtenveien (gul ring i 
Figur 19). Det vil også bli noe økt trafikk i kryssene Høybråtenveien/Folkvangveien og 
Folkvangveien/Karihaugveien mot øst (rosa ringer i figuren over) og i kryssene 
Høybråtenveien/Bjørnheimveien og Bjørnheimveien/Karihaugveien mot vest (blå ringer i figuren over).  

Tabellen nedenfor oppsummerer antall politiregistrerte trafikkulykker16 i de aktuelle kryssene.  

 

Tabell 4 Politiregistrerte trafikkulykker i aktuelle kryss på Høybråten 

Kryss Antall  
Bilulykker 

Antall  
Sykkelulykker 

Antall 
Fotgjengerulykker 

Skansenveien/Karihaugveien 0 0 0 

Bjørnheimveien/Karihaugveien 11 1 0 

Folkvangveien/Karihaugveien 6 0 0 

Høybråtenveien/Skansenveien 0 0 0 

Høybråtenveien/Folkvangveien 7 1 0 

Høybråtenveien/Bjørnheimveien 1 1 0 
 

 

Da det er stor grad av underrapportering, særlig mht. fotgjenger- og sykkelulykker, gir ikke tallene et 
fullstendig bilde. Tallene gir likevel et bilde av hvilke kryss hvor det skjer flest ulykker. Det skjer flest 
ulykker i krysset Bjørnheimveien/Karihaugveien, deretter følger krysset 
Høybråtenveien/Folkvangveien og krysset Folkvangveien/Karihaugveien. De 3 kryssene med 
Karihaugveien er ukanaliserte T-kryss med stor trafikkbelastning (ÅDT 9500 i Karihaugveien) og 
derfor relativt stor risiko for kryssulykker med bil. Da trafikkbelastningen vil øke i kryssene 
Bjørnheimveien/Karihaugveien og Folkvangveien/Karihaugveien bør det vurderes behov for tiltak som 
bidrar til å redusere risikoen for kryssulykker med bil i disse kryssene. Som nevnt i delkapittelet over 
foreslår risikovurderingen tiltak som vil bidra til å redusere risikoen i krysset 
Folkvangveien/Karihaugveien. Når det gjelder krysset Bjørnheimveien/Karihaugveien er det behov for 
siktrydding. I tillegg bør det vurderes behov for utbedring av belysningen.    

Det er også en del ulykker i krysset Høybråtenveien/Folkvangveien. Langs Høybråtenveien og 
Folkvangveien er imidlertid fartsgrensen 30 km/t og risikoen for alvorlige kryssulykker med bil vurderes 
som lav.  

Krysset Skanseveien/Høybråtenveien er det krysset som får størst trafikkbelastning som følge av å 
stenge inn/utkjøring ved Skanseveien/Karihaugveien. Her har det ikke skjedd ulykker, men det er 
dårlig sikt i krysset pga. vegetasjon og kryssingsavstanden over Skanseveien, der gangfeltet er 18 
meter langt uten trafikkøy. Dette tilsier at det kan være behov for siktrydding og behov for 
oppstramming av krysset og/eller etablering av trafikkøy. Tilsvarende er det noe dårlig sikt i krysset 
Folkvangveien/Høybråtenveien og i krysset Bjørnheimveien/Høybråtenveien og sannsynligvis behov 
for siktrydding. Kommende planfase må vurdere nytten av dette opp mot kostnader og gjennomføring. 

 

                                                      
16 Jf NVDB/vegkart.no. 
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Konsekvenser av stenging av inn/utkjøring ved Skanseveien/Karihaugveien mht. skoleveg   

Økt trafikkbelastning i kryssene med Karihaugveien vil ikke medføre konsekvenser for skoleveg da det 
jf. skolekretsinndelingen ikke er noen elever som krysser Karihaugveien.  

Økt trafikkbelastning i kryssene med Høybråtenveien vil medføre konsekvenser for skoleveg da dette 
gatenettet er skoleveg for elever som skal til/fra Høybråten skole. Skoleelever som bor i 
Bjørnheimveien, Skanseveien og Folkvangveien og skal til Høybråten skole følger sannsynligvis disse 
gatene mot nord, fram til Høybråtenveien og videre langs gatenettet mot nordøst fram til Høybråten 
skole. Det er ensidig fortau langs Bjørnheimveien og Høybråtenveien, men langs Skanseveien og 
Folkvangveien er det ikke fortau.  

Da kryssene med Høybråtenveien inngår i skoleveg for elever som skal til/fra Høybråten skole 
vurderes det som nødvendig å sikre spesielt gående i tilknytning til krysningspunkter og gangfelt. 
Dette underbygger behovet for de tiltakene som er beskrevet på forrige side. 
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 Kollektivfremkommelighet 

 Bakgrunn 

Det er et krav til forprosjektet at løsninger for kollektivtransport skal inngå for delstrekningen Per 
Krohgs vei (Oslo) til Solheim kollektivterminal (Lørenskog), Langs Karihaugveien og Solheimveien. 
Det er identifisert behov for kollektivfelt på strekningen, og en breddeutvidelse vil påvirke 
sykkelvegens trasé. Tiltak for kollektivtrafikk og sykkel bør derfor ses i sammenheng.  

 Dårlig fremkommelighet i dagens situasjon 

Karihaugveien og Solheimveien trafikkeres av følgende busslinjer:  

• 25 Majorstuen–Lørenskog stasjon. Kjører Karihaugveien–Lørenskogveien til Lørenskog 
stasjon.  

• 67 Økern T–Lørenskog sentrum. Kjører rv. 163–Lørenskogveien–Solheimveien til Lørenskog 
sentrum.  

• 100 Oslo bussterminal–Kjeller via Lørenskog sentrum (tidligere linje 401). Kjører 
Strømsveien–Karihaugveien–Solheimveien.  

• 110 Oslo bussterminal–Blystadlia via Rolvsrud (tidligere linje 411). Svinger av fra E6 ved 
Furuset og kjører Karihaugveien–Solheimveien–Røykåsveien.  

• 412 Helsfyr–Vallerudtoppen (rushtidsekspress). Svinger av fra rv. 159 ved Visperud og kjører 
Lørenskogveien–Solheimveien–Røykåsveien. 

• 415 Oslo bussterminal–Nesåsen (rushtidsekspress). Svinger av fra rv. 159 ved Visperud og 
kjører Lørenskogveien–Solheimveien–Røykåsveien.  

• 417 Helsfyr–A-hus (rushtidsekspress). Svinger av fra rv. 159 ved Visperud og kjører 
Lørenskogveien–Solheimveien–Skårersletta.  

Det er kun linje 100 som kjører hele strekningen, men mange linjer svinger inn på og kjører deler av 
strekningen. Alle linjer kjører på Solheimveien mellom Lørenskogveien og Røykåsveien.  

Figur 48 og Figur 49 viser fremkommelighetssituasjonen for bybusser (røde) og regionbusser (grønne) 
i Groruddalen i ettermiddagsrush. Den aktuelle strekningen for dette prosjektet er vist med stiplet 
firkant. Det er forsinkelser både i morgen- og ettermiddagsrush, men de største forsinkelsene 
forekommer i ettermiddagsrush. Kartene viser blant annet følgende forsinkelser: 

• > 1,5 min/km på strekningen mellom hpl. Karihaugveien–Postterminalen (begge retninger) 
• > 1,5 min/km på strekningen mellom hpl. Karihaugveien–Visperud i Solheimveien (mot øst) 
• 0,5–1 min/km på strekningene mellom hpl. Georg Stangs vei–Lørenskog sentrum (mot øst).   
• 0,5–1 min/km på strekningene mellom hpl. Georg Stangs vei–Karihaugveien (mot vest).   

Dette viser at det er stort behov for fremkommelighetstiltak for buss på strekningen. Behovet er størst 
på strekningen mellom holdeplassene Karihaugveien–Visperud (i Solheimveien), og behovet er noe 
større mot øst enn mot vest. Videre langs Solheimveien mot Lørenskog sentrum er det det behov for 
tiltak mot øst, selv om forsinkelsene er noe mindre.  
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Figur 48 Fremkommelighetskart for røde busser morgen kl. 08-09 – linjene 22, 23, 25, 31, 66 og 79. Kilde: 
Kollektivstrategi Groruddalen, Statens vegvesen 2015. Den aktuelle strekningen som vurderes i forbindelse med 
sykkelekspressveg er markert med stiplet firkant. 

 

Figur 49 Fremkommelighetskart for grønne busser ettermiddag kl. 16-17 – linjene 301, 321, 331, 401 og 411. 
Kilde: Kollektivstrategi Groruddalen, Statens vegvesen 2015. Den aktuelle strekningen som vurderes i forbindelse 
med sykkelekspressveg er markert med stiplet firkant. 
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 Eksisterende planer og tiltak 

Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplanforslag for kollektivfelt i Karihaugveien og 
Solheimveien mellom Per Krohgs vei og Røykåsveien. Tiltaket innebærer å utvide Karihaugveien og 
Solheimveien mellom Per Krohgs vei og Lørenskogveien for å gjøre plass til kollektivfelt. Videre 
utvides Solheimveien fra krysset med Lørenskogveien og frem til dagens busslomme for Visperud 
holdeplass, slik at bussen kommer frem til holdeplassen uten å måtte stå i kø. Tiltaket påvirker den 
delen av strekningen som har størst fremkommelighetsproblemer i dag.  

Det er gjennomført en KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike i regi av Ruter (utarbeidet av 
Sweco for Ruter, juni 2017). Anbefalt konsept innebærer at linje 100 (tidligere 401) utvikles til en 
superbuss, og at det bygges superbusstrasé mellom Kjeller og Visperud (superbussen suppleres med 
nye linjer med effektiv mating til tog og T-bane). En superbusstrasé innebærer blant annet separate 
kjørefelt/egen bussveg, full prioritet i kryss, rettlinjet trasé og lang holdeplassavstand. KS1-rapporten 
støtter KVU-rapportens anbefaling (Metier og Møreforskning, november 2017).  

 

 

 

 

 

Figur 50 Anbefalt konsept fra KVU om kollektivtransport på Nedre Romerike (Sweco for Ruter 2017). 
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 Fremkommelighetstiltak i forprosjekt for sykkelekspressveg 

I forprosjektet for sykkelekspressveg er følgende tiltak tatt inn i forslag til løsning for strekningen Per 
Krohgs vei (Oslo) til Solheim kollektivterminal (Lørenskog), Langs Karihaugveien og Solheimveien: 

• Fremkommelighetstiltak i form av kollektivfelt og breddeutvidelse av Karihaugveien og 
Solheimveien mellom Per Krohgs vei og Røykåsveien er tatt inn i henholdt til 
reguleringsplanforslaget fra Statens vegvesen. Tiltaket adresserer det som i dag er de største 
fremkommelighetsproblemene på strekningen.  

• Solheimveien mellom Røykåsveien og Nordliveien er utvidet med tilstrekkelig bredde til å 
etablere gjennomgående kollektivfelt på hele strekningen. Kollektivfeltet er skissemessig vist i 
tegningene. Det er behov for å konkretisere tiltaket nærmere i neste fase, blant annet med 
tanke på løsninger ved kryss, avkjørsler og holdeplasser.  

Tiltakene stopper ved Nordliveien. Her avsluttes forprosjektets løsning for ny sykkelekspressveg. 
Videre i Solheimveien er det lagt til grunn dagens løsning. Solheimveien mellom Nordliveien og 
Solheim kollektivterminal har fire kjørefelt uten kollektivfelt. Det bør vurderes om det er mulig å gjøre 
om et kjørefelt i retning øst til kollektivfelt.  

Tiltakene som er tatt inn i prosjektet møter det som er de største fremkommelighetsproblemene i 
dagens situasjon. Ambisjonsnivået møter ikke anbefalt konsept fra KVU om kollektivtransport på 
Nedre Romerike, som innebærer egen trasé for buss i begge retninger, løsninger for buss gjennom 
rundkjøring og kryss, samt ny holdeplasstruktur med høy standard på holdeplassene. Dersom 
fremtidig tilrettelegging i henholdt til anbefalt konsept fra KVU-en skal gjennomføres uten å endre på 
foreslått sykkelekspressveg, må nødvendige breddeutvidelser da tas fra nordsiden av vegen.  
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 Ingeniørgeologi og geoteknikk 

Generelt, grunnundersøkelser 

Vi har innhentet informasjon fra Oslo kommune plan- og bygningsetaten og fra Statens vegvesen om 
tidligere utførte grunnundersøkelse. 

Generelt foreligger det lite informasjon om dybder til berg og type løsmasser, fra sonderinger eller 
prøvetaking, hvor det er planlagt konstruksjoner. Det anbefales at det utføres supplerende 
grunnundersøkelser hvor man skal etablere konstruksjoner. Det er viktig å få kartlagt informasjon om 
type løsmasser, styrkeparameter av de ulike løsmassene, dybde til berg der det planlegges bru og 
kjennskap til grunnvannsstand.  

Berggrunn 

Berggrunnen i planområdet kan i grove trekk deles i to enheter: Sedimentære kambrosilurbergarter og 
grunnfjellsgneiser, se Figur 51. Generelt er det lite berg i dagen å se langs traseen.  

 

 

Figur 51 Berggrunngeologisk kart over planområdet, klippet fra ngu.no. Øvre NV del av kartutsnittet (med grønn 
skravur) domineres av sedimentære bergarter fra Kambro-Silur (1,2), mens øvrige deler av området består av 
ulike prekambriske grunnfjellsgneiser (3-6). 

  

Løsmasser 

Planområdet ligger under marin grense. Løsmassene i planområdet består hovedsakelig av marin 
strandavsetning (mørke blå), tykk havavsetning (lyse blå) og fyllmasser. Det finnes områder med 
forvitringsmateriale (lilla), torv/myr (brunt) og bart fjell (lyse rosa). I de områdene som er mørke blå, 
kan man forvente å påtreffe kvikkleire.  

Deler av trasé for sykkelekspressvegen ligger i områder hvor det er påvist kvikkleire. I forbindelse med 
utgraving for kulvertene, er det usikker i hvor stor grad vi kommer ned i kvikkleiren. Omfang av 
områdestabilitets vurderinger må vurderes nærmere, når supplerende grunnundersøkelser foreligger. 
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Figur 52 Løsmassekart over planområdet (kilde: www.ngu.no) 

 

Ingeniørgeologiske problemstillinger 

På nåværende tidspunkt er det ikke identifisert noen partier hvor det vil bli etablert nye høye 
permanente bergskjæringer for traseen. Traseen er imidlertid lagt langs en eksisterende høy 
bergskjæring på sørsiden av E6, mellom profil 2280 og 2550. På befaring ble det utført en 
ingeniørgeologisk kartlegging av bergmassen langs denne bergskjæringen, se Figur 53. Skjæringen 
er ca. 10 m høy og er nær vertikalt utformet frem til ca. profil 2425 hvor berget går over i en noe 
slakere bergskråning. Eksisterende skjæring er orientert med strøk N 67o Ø. Planlagt linjeføring går 
parallelt med eksisterende skjæring og det per i dag ikke behov for berguttak i eksisterende skjæring. 

 

Figur 53 Langstrakt, ca. 280 m, bergskjæring på sørsiden av E6. Fremtidig sykkelveg og fortau er foreløpig lagt 
mellom E6 og bergskjæringen. Bru for Smalvollveien sees midt på bildet. (Kilde: google.com) 

Generelt sett så står skjæringen godt og det er flere tydelige borpiper fra tidligere sprengning. Likevel 
er det potensiale for nedfall, og da spesielt kileutglidninger fra skjæringen. Det er i dag ingen 
eksisterende sikring i skjæringen, antageligvis fordi grøntbeltet mellom E6 og skjæringen fungerer 
som en fanggrøft for potensielle nedfall av stein og is fra skjæringen.  

Planlagt linjeføring bør tilstrebes å legges slik at en får plass til en fanggrøft. Kravene opplyst i 
håndbok N200 er følgende: 

• Bergskråning, nær vertikal, 5 – 10 m høy: Krever en avstand fra kantlinje til skråning på 3 m. 
• Bergskråning, 2:1, 5 – 10 m høy: Krever en avstand fra kantlinje til skråning på 4 m. 

Slik det ser ut pr. i dag så vil det være plass til fanggrøft langs hele strekningen langs skjæringen. 
Dersom linjeføringen blir lagt nærmere skjæringen og kravene ikke blir opprettholdt, så vil det være 
behov for å utføre sikringstiltak i skjæringen i form av rensk, bolter og nettsikring mot nedfall av stein 
og evt. is. Omfang av permanent sikring må vurderes nærmere ved den videre prosjekteringen. 
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Det er per i dag ikke sikkert om det vil bli sprengningsarbeider/bergskjæringer for konstruksjonene 
som er planlagt. Det er behov for grunnboringer for å undersøke dybder til berg for å si noe mer 
sikkert i forhold til dette. 

Geotekniske problemstillinger 

Hovedsakelig ligger sykkelekspressvegen på terreng på hele strekningen. Enkelte steder er det satt 
opp mur for å redusere skråningsutslag. Størst inngrep vil bli der man må etablere kulverter under 
dagens terreng. 

Terrengmodellen som er brukt er til tider for grov, derfor kan det bli behov for mer fylling enn det som 
er vist på C- og D-tegninger. De geotekniske vurderingene er basert på C- D- og K-tegninger som er 
utarbeidet. 

På H-tegningene fremkommer plasseringen av ulike VA-ledninger langs sykkelekspressvegen. Der 
hvor det planlegges kulverter under bakken vil man trolig få kollisjon med eks. VA-ledninger. Følgende 
kulverter vil trolig komme i konflikt med eks. VA-ledninger: 

• Tvetenveien kulvert, tegning H1050 
• Jeriko kulvert, tegning H1070 
• Per Krogh kulvert, tegning H1110 
• Røykåsveien kulvert, tegning H1110 
• Nordliveien kulvert, tegning H1120 

For bygging av kulverter kan man legge til grunn at ytterkant spunt kommer mellom 1 – 1,5 m fra 
kulvert. Spuntnålene antas å gå min. 4 m under underkant kulvert. 

Vurderinger omkring konstruksjoner og anleggsgjennomføring er omtalt i forbindelse med beskrivelse 
av løsninger i kapittel 5 og beskrivelse av anleggsgjennomføring i kapittel 6. 
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 Konsekvenser av tiltaket  

 

Grunnerverv 

På følgende strekninger blir det grunnerverv i forbindelse med sykkelekspressvegen:   

• Strekningen fra Ole Deviks vei til Smalvollveien (Profil 1150 – profil 1900) flyttes hele 
Breivollveien sørover.  

• Strekningen fra Smalvollveien til Jerikoveien (Profil 1900 – profil 5200) går 
sykkelekspressvegen langs E6 i ny trase. 

• Strekning fra Skanseveien/Bjørneheimveien til fylkesgrensen (Profil 6550 – profil 7790) går 
sykkelekspressvegen i trasen til eksisterende gang- og sykkelveg. Men det blir grunnerverv i 
forbindelse med utvidelse av snittet for sykkelekspressvegen og alle kryssingene. 

• Strekning fra fylkesgrensen til Nordliveien (Profil 7790 – profil 9090) går sykkelekspressvegen 
med nytt kollektivfelt langs Solheimveien i ny trase. Dette medfører at det blir grunnerverv fra 
private eiendommer og tre hus og fem uthus må rives. 
 

Konflikt med hovedvannledning 

I Tvetenveien ligger 2 stk. 700 mm vannledninger som kommer i konflikt med kulverten. De er mulig å 
flytte på så store vannrør, men det vil være kostbart.  

 

Nærhet høyspentlinje 

På denne strekningen fra Tvetenveien forbi IKEA ligger høyspentlinjen som går fra Alna senter til 
Furuset. Det er klausulert byggeforbudsbelte ut til 10 meter fra senter av linje slik at en må søke 
Hafslund som er netteier når en skal gjøre noe nærmere linjen. Det kan ikke graves nærmere master 
enn 5 meter uten tillatelse. Det skal være en frisone på minst 3 meter mellom mast og skulder for 
vegen. Forutsatt 47 kV spenning skal det (ihht. forskrift) være minst 4,6 meter direkte avstand til 
skråterreng forutsatt at det er vindstille slik at spennet henger vertikalt (ikke utsving).  
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 Vurderinger om nytte og gjennomførbarhet 
 

 Innledning 
Vurdering av nytte skal gi innsikt i hvilke deler av strekningen der en forbedring av tilbudet for 
syklende vil kunne gi størst effekt. Med effekt menes antall syklereiser. Nytten vurderes på bakgrunn 
av en analyse av teoretisk potensial for sykkelreiser. Til grunn for denne analysen legges en 
forutsetning om at forbedring av tilbudet gjennom kortere reisevei og/eller forbedret kvalitet på tilbudet 
vil kunne bidra til flere sykkelreiser. Andre forhold (vinterdrift, veiprising, trafikkregulerende tiltak, etc) 
er ikke vurdert. 

Vurderingen av nytte legges til grunn for en anbefaling om hvor planarbeidet langs strekningen bør 
startes opp først. I denne vurderingen belyses også kostander, gjennomførbarhet og avhengigheter. 

 

 Potensial for sykling langs strekningen 
Til grunn for vurdering av nytte ligger en analyse av potensialet for sykkelreiser langs hele strekningen 
i sin helhet. En analyse av dette vil kunne si hvor en forbedring av tilbudet vil kunne gi størst effekt. 

Analysen er gjennomført ved hjelp av GIS. Grunnlaget for analysen er trasé og løsning beskrevet for 
sykkelekspressvegen, sett i sammenheng med dagens nett og tilbud. 

Parametere som er tatt høyde for er 

• Befolkningstetthet – dagens og fremtidig scenario 
• Sentrale målpunkter (handel, arbeid, skole) 
• Avstand (kortere avstander utløser flere reiser) 
• Topografi 
• Kvalitet på tilbudet (fremkommelighet i kryss, separat sykkelvei, areal/bredde, orienterbarhet, 

sikkerhet) reflektert i hastighet knyttet til forskjellige standarder på tilbudet i nettet 

Analysen forteller ikke hvor mange som vil kunne benytte det nye tilbudet, men forteller hvor det 
teoretiske potensialet er størst relativt sett. Resultatene baserer seg på antall turer per veglenke og er 
fremstilt som en andel av den med høyest bruk (100%). 

Flere av områdene sykkelekspressvegen går gjennom eller forbi, er utpekt som vekstområde for bolig 
de kommende tiårene, heriblant Hovinbyen der delområder er knyttet nært opp til anbefalt trasé. 
Derfor er det også laget en analyse der befolkningsvekst i disse områdene er tatt høyde for. Disse 
områdene er pekt ut da de vil kunne ha en særlig innvirkning på sykling i nærområdene langs ved 
sykkelekspressvegen. Områdene er gitt en høyere boligtetthet sammenliknet med andre områder og 
sammenliknet med dagens situasjon, i et framtidsscenario. De aktuelle områdene er 

• Lørenskog sentrum 
• Furuset 
• Breivoll  
• Økern 
• Helsfyr 
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Figur 54 Analyse av trafikkmønster langs sykkelekspressvegen, avstandsvektet. 

 

Figur 55 Analyse av trafikkmønster langs sykkelekspressvegen, avstandsvektet og med scenario for endret 
bosettingsmønster 
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Figur 56 Analyse av trafikkmønster langs sykkelekspressvegen, alle reiser under 45 minutter reisetid uten 
avstandsvekting. 

 

 

Figurene over viser resultatene fra tre analyser: 

• Dagens befolkning, med avstandsvekting 
• Framtidig scenario for befolkningsmønster, med avstandsvekting 
• Dagens befolkning, uten avstandsvekting (sykkelreiser under 45 min) 

Resultatene gir ingen eksakte estimater om potensial, men gir en indikasjon på hvor potensialet langs 
strekningen vil antas å være størst - relativt sett.  

På tvers av de varierende parameterne i de tre analysene (avstand og befolkning) gir det samlede 
resultatet en tydelig indikasjon på at potensialet for sykkelreiser er størst i områdene mellom Alnabru 
og Furuset. 
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 Prioriterte delstrekninger 
I Figur 57 under er anbefalt trasé og beskrevet løsning for ny sykkelekspressveg brutt ned og 
kategorisert basert på grad av forbedring av tilbudet. 

• Kategori GUL er delstrekninger der dagens kvalitet på tilbudet videreføres eller oppgraderes i 
mindre grad.  

• Kategori ORANSJE er delstrekninger der dagens kvalitet på tilbud oppgraderes i stor grad. 
• Kategori RØD er delstrekninger der dagens tilbud eller mangel på tilbud erstattes med helt ny 

trasé og/eller betydelig oppgradering av kvaliteten på tilbudet. 

Med bakgrunn i denne kategoriseringen av løsningen og GIS-analysen av teoretisk potensial, er det 
særlig to delstrekninger som peker seg ut som aktuelle for prioritering av videre planarbeid: 

• Delstrekning 2: Breivollveien 
• Delstrekning 3: fra krysset i Smalvollveien til rundkjøringen i Jerikoveien 

I tillegg vil prioritering av delstrekning 8 (fra krysset ved Per Kroghs vei til kryssing av Nordliveien) 
være avgjørende for å knytte brukere i Lørenskog til tilbudet vestover til/fra Oslo. 

I de kommende avsnittene er både prioriterte og resterende delstrekninger vurdert nærmere. 

 

 

Figur 57 Anbefalt trase og løsning for sykkelekspressveg brutt ned i delstrekninger basert på grad av forbedring 
av tilbudet.  

 

 Kostnader og gjennomføring 
Under følger en gjennomgang av vurdering om kostnader og gjennomføring er knyttet til 
konstruksjoner i forbindelse med krysningspunkter. Særlig høye kostnader og utfordringer knyttet til 
gjennomføring vil være knyttet til disse. Ytterligere hensyn knyttet til gjennomføring er omtalt i 
beskrivelsen av de enkelte delstrekningene. 

Generelt for kulverter etableres det en byggegrop hvor man benytter spunt med 2 avstivningsnivåer. 
Siden det vil være behov for å støpe konstruksjonen i faser pga. trafikkomlegging, så ser vi for oss å 
benytte tverrspunt som skiller byggegropene. 
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De største utfordringene knyttet til gjennomføring i krysningspunkter vil i så måte være knyttet til 
etableringer av nye kulverter, og da spesielt i de trafikkerte rundkjøringene ved kryssing av 
Tvetenveien og Jerikoveien. 

Basert på dette er det tre krysningspunkter som peker seg ut som kostnadsdrivende og utfordrende i 
forbindelse med gjennomføring: 

• Kryssing under rundkjøring Tvetenveien med vannledning 700mm 
• Kryssing under rundkjøring Jerikoveien 
• Kulvert under Karihaugveien ved Per Kroghs vei 

 Kryssing i kulvert under Tvetenveien 
Sykkelvegen med fortau krysser under Tvetenveien i kulvert.  I Tvetenveien ligger 2 stk. 700 mm 
vannledninger som kommer i konflikt med kulverten. Det er mulig å flytte på så store vannrør, men det 
er meget kostbart. Kulverten fundamenteres direkte på underliggende masser. Totallengde kulvert er 
50 m, hvorav trau på begge sider utgjør 10 m per ende. Anleggsteknisk bygges kulverten i to etapper 
med spunt mellom. Dels grunnet to 700 mm vann-ledninger og dels for trafikkavvikling i byggefasen. 
Vannledningene ligger en i hver side, og kan ikke stenges samtidig. 

Tvetenveien har to kjørefelt i begge retninger. De bør opprettholdes i byggeperioden. Kulverten bør 
derfor bygges i faser med en midlertidig vei (2-felt) rundt. Det er plass til det, men Tvetenveien ligger 
på en høy fylling så det det vil medføre en stor oppfylling. Hensyn til byggetid/trafikkavvikling kan tilsi 
en prefabrikkert løsning. Høy trafikkbelastning favoriserer kort byggetid med reetablering av veg. 
Vannforsyning i to 700 mm ledninger på henholdsvis høyre og venstre side av vegen må 
opprettholdes i byggetiden. 

 Kryssing i kulvert under Jerikoveien 
Sykkelvegen går i kulvert under rundkjøringen i Jerikoveien og forbeholdes syklister. Kulverten under 
rundkjøringen fundamenteres direkte på underliggende masser. Totallengde kulvert er 200 m, hvorav 
kulvert med tak under rundkjøringen utgjør 70 m. Kulverten passerer rett under øya midt i 
rundkjøringen, her plasseres en lysutsparing for å muliggjøre dagslys ned i kulverten. Anleggsteknisk 
bygges kulverten i etapper for trafikkavvikling i byggefasen. Rundkjøringen har mye trafikk som krever 
god faseplanlegging for trafikkflyt. Hensyn til byggetid/trafikkavvikling kan tilsi en prefabrikkert løsning. 
Det bør kunne være plass til å flytte trafikken til en midlertidig rundkjøring. 

 Kryssing i kulvert under Per Kroghs vei 
Sykkelekspressvegen med gangfelt krysser i kulvert under rundkjøring ved Per Kroghs vei. Kulverten 
fundamenteres direkte på underliggende masser. Totallengde kulvert er 230 m, hvorav kulvert med 
tak under rundkjøringen utgjør 70 m. Kulverten passerer rett under øya midt i rundkjøringen, her 
plasseres en lysutsparing for å muliggjøre dagslys ned i kulverten. Anleggsteknisk bygges kulverten i 
etapper for trafikkavvikling i byggefasen. Hensyn til byggetid/trafikkavvikling kan tilsi en prefabrikkert 
løsning. Her er det liten plass til midlertidige rundkjøringer. 
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 Delstrekning 2 
Langs hele Breivollveien fra Strømsveien/Ole Deviks vei til Smalvollveien følger ny sykkelekspressvei 
samme trasé som dagens gang- og sykkelvei, men ny sykkelvei legges på motsatt side av 
Breivollveien. Eksisterende anlegg på sørsiden forbeholdes gående. Dagens gang- og sykkelvei 
krysser tre avkjørsler i plan, i tillegg til kryssing av en liten del av Strømsveien som ligger parallelt med 
jernbanen på østre side. 

Anbefalt ny løsning vil forbedre både fremkommelighet og sikkerhet langs delstrekningen i høy grad. 

I tillegg til at avkjørsler og kryss unngås, vil ny løsning på strekningen også inneholde ny løsning i 
krysset Strømsveien/Ole Deviks vei/Breivollveien. Dette vil øke både fremkommelighet og sikkerhet 
gjennom krysset betraktelig.  

Dersom løsning på delstrekningen kombineres med ny løsning på delstrekning 2, parsell A, vil også 
dette inkludere ny kryssing for sykkel under Smalvollveien. 

Anbefalt løsning vil også forbedre kvaliteten på tilbudet, med oppgradering fra gang- og sykkelveg til 
sykkelveg.  

Særlige hensyn ved gjennomføring er knyttet til bygging langs høyspentlinjen med 
sikkerhetsavstander for anleggsutstyr og nærhet til E6.  

 

 Vurderinger av prioritert delstrekning 3 
Under er delstrekning 3 vurdert nærmere, for å avdekke hvorvidt hele eller deler av strekningen bør 
prioriteres i videre planlegging av sykkelekspressvegen. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i 
dagens situasjon. Som utgangspunkt for vurderingene er delstrekningene brutt ned i aktuelle parseller 
for videre planlegging og gjennomføring av tiltaket.  

 

 

 

Figur 58 Prioritert delstrekning inndelt i mulige parseller 

 

 

A B C D 
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 Vurdering parsell A 
Ny sykkelekspressveg på strekningen langs E6 fra Smalvollveien til Tvetenveien erstatter dagens 
tilbud med sykling på gang- og sykkelveg langs sørsiden av Strømsveien forbi Alnabru og Stubberud. 
Dette er en strekning som i dag har lav fremkommelighet grunnet kryssing av en rekke avkjørsler til 
boliger, kryssing i plan forbi to trafikkerte rundkjøringer (Ytre ringvei og avkjøring til Alnabrusenteret) 
og passering av flere holdeplasser for buss. Dette gir også økt ulykkesrisiko og lav trygghetsfølelse 
langs strekningen. 

Sykkelekspressveg i ny trase langs E6 vil gi høy fremkommelighet, fravær av kryss, separat og større 
areal til de syklende forbi et område der sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet vurderes som 
lav i dagens tilbud. 

Ny trase gir ikke tilgang til målpunkter i området. Reisende med mål knyttet til næring, arbeid og 
handel på Alnabru og Stubberud må velge dagens gang- og sykkelvei langs Strømsveien. 

For reisende som skal forbi område og retning til eller fra Oslo sentrum, vil utbygging av nytt anlegg på 
denne strekningen gi god sammenheng med dagens tilbud, og er i liten grad avhengig av utbygging 
på andre parseller for å gi effekt og forbedring av tilbudet langs strekningen. 

Særlige hensyn ved gjennomføring er knyttet til at der er liten plass og bygge og nærhet til jernbane 
og trafikkerte veier.   

 Vurdering parsell B 
Ny sykkelekspressveg på strekningen langs E6 fra Tvetenveien til Strømsveien ved parkering på 
østsiden av IKEA erstatter dagens tilbud med sykling på gang- og sykkelvei langs sørsiden av 
Strømsveien forbi Stubberud og IKEA. Dette er en strekning som i dag har relativt sett god 
fremkommelighet. Med unntak av kryssing i plan ved avkjøring mot Ikea på østsiden av bygget, er det 
ingen kryssing av avkjørsler eller veier langs strekningen. Kryssing av avkjørselen mot IKEA på 
vestsiden av bygget går i kulvert.  

Sikkerheten og trygghetsfølelse vurderes som god langs strekningen, med unntak av nevnte kryssing i 
plan. 

Sykkelekspressveg i ny trase langs E6 vil gi høyere fremkommelighet, separat og større areal til de 
syklende forbi området. 

Ny trase gir lik tilgang til målpunkter i området.  

Nytten av utbygging i dette området er i stor grad avhengig av at parsellen i vest (parsell A) kommer 
på plass først. Utbygging av denne parsellen alene fører relativt sett ikke til en stor forbedring av 
tilbudet da dagens tilbud er relativt bra, og fordi man ved Tvetenveien uansett må koble seg på 
eksisterende tilbud i Strømsveien. Ny trase langs E6 vil i så tilfelle bli lenger på denne delstrekningen 
sammenliknet med dagens trase, dersom dem utbygges først og alene. 

Dersom Parsell B utbygges samtidig eller i etterkant av parsell A, vil disse to parsellene sammen gi 
betydelig kortere reisevei, økt fremkommelighet, sikkerhet og trygghet for syklende som skal forbi 
områdene ved IKEA, Stubberud og Alnabru. I kombinasjon vurderes utbygging av disse to 
delstrekningene som de med potensielt størst nytte langs strekningen. 

Særlige hensyn ved gjennomføring er knyttet til kryssing av Tvetenveien og vannledninger i 
forbindelse med dette. Det vil også være særlige hensyn knyttet til naturmiljø og vernesone på 
Stubberudmyra, se eget omtale i eget avsnitt i kapittel 7. Oslo kommune bør involveres tidlig for dialog 
og avklaring om dette. Høyspentmaster langs E6 må også hensyntas, og Hafslund bør involveres 
tidlig i prosessen ved videre planlegging. 
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 Vurdering parsell C 
Ny sykkelekspressveg på strekningen langs E6 fra Strømsveien øst for IKEA til dagens gang- og 
sykkelvei sør for Nordre Lindeberg gård erstatter dagens tilbud med sykling på gang- og sykkelvei 
langs Strømsveien rundt nordsiden av Strømsveien 323 (Natur VGS m.m.). Gjennom et kort strekk 
(profil 4750-4800) følger den dagens trase, men stigningskurvaturen justeres med hensyn til ny 
strekning vestover. Dette er en strekning som i dag preges av topografien i området, med bratt 
stigning opp mot Nordre Lindeberg gård. Dagens trase krysser vei uten spesiell tilrettelegging i krysset 
sør for Strømsveien 323. Krysset er uoversiktlig, og syklende fra øst kommer i stor fart. På grunn av 
manglende kryssløsning og uoversiktlig situasjon kan det være utfordrende for kjørende i område å 
oppfatte at det krysser en gang- og sykkelveg her. 

Sikkerheten og trygghetsfølelse vurderes som lav langs strekningen. Fremkommeligheten er god, med 
unntak av nevnte kryss som vurderes å ha høy risiko.  

Sykkelekspressveg i ny trase langs E6 vil gi høyere fremkommelighet, og separat og større areal til de 
syklende forbi området. Ny trase vil også forbedre sikkerhet og trygghetsfølelse betydelig. Ny trase 
bidrar til å korte ned avstanden sammenliknet med dagens tilbud, og nytt anlegg vil utjevne 
topografien i området og dermed fjerne de bratteste stigningene ved å håndtere stigningen over en 
lenger strekning. 

Ny trase gir tilgang til målpunkter i området via tilkobling til eksisterende gang- og sykkelvei som følger 
Strømsveien.  

Nytten av utbygging i dette området vurderes som stor, særlig med tanke på dagens topografiske 
forhold og ulykkesrisiko. Prioritering av denne parsellen medfører behov for påkobling til eksisterende 
gang- og sykkelvei i Strømsveien ved parkering på østsiden av IKEA. 

For reisende som skal forbi område og retning til eller fra Oslo sentrum, vil utbygging av nytt anlegg på 
denne strekningen gi god sammenheng med dagens tilbud, og er i liten grad avhengig av utbygging 
på andre parseller for å gi effekt og forbedring av tilbudet langs strekningen. 

Særlige hensyn ved gjennomføring er knyttet til høyspentmaster langs E6 som må hensyntas, og 
Hafslund bør involveres tidlig i prosessen ved videre planlegging. Sørvest for Nordre Lindeberg går 
berører anlegget LNF-området rundt gården, og Oslo kommune bør involveres tidlig for dialog og 
avklaring om dette. 

 

 Vurdering parsell D 
Ny sykkelekspressveg på strekningen langs E6 fra sør for Nordre Lindeberg gård til dagens gang- og 
sykkelvei sør for Furuset skole, erstatter dagens tilbud med sykling på gang- og sykkelvei rundt 
rundkjøringen i Jerikoveien via bro over Sam Eydes vei og kryssing i plan over Jerikoveien. Ny 
strekning går i hovedsak i kulvert under nevnte rundkjøring. 

Med unntak av kryssingen av Jerikoveien, der en del av de kjørende kommer direkte fra E18, har 
dagens strekning relativt god fremkommelighet, sikkerhet og trygghet. 

Sykkelekspressveg i ny trase og kulvert under rundkjøring i Jerikoveien vil gi høyere 
fremkommelighet, og separat og større areal til de syklende forbi området. Ny trase vil også forbedre 
sikkerhet og trygghetsfølelse. Ny trase vil også gi kortere avstand og redusere stigningen 
sammenliknet med dagens tilbud.  

Nytten av utbygging i dette området vurderes som stor. Samtidig vurderes dagens tilbud som relativt 
godt, og delstrekningen er såpass kort at reduksjon i reisetid ikke er betydelig.  

For reisende som skal forbi område og retning til eller fra Oslo sentrum, vil utbygging av nytt anlegg på 
denne strekningen gi god sammenheng med dagens tilbud, og er i liten grad avhengig av utbygging 
på andre parseller for å gi effekt og forbedring av tilbudet langs strekningen. 
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Særlige hensyn ved gjennomføring er knyttet til arealplaner i området. Sørøst og sør for Nordre 
Lindeberg berører anlegget LNF-området rundt gården, og passerer samtidig spesialområde bevaring. 
Oslo kommune bør involveres tidlig for dialog og avklaring om dette. Andre spesielle hensyn er knyttet 
til bygging av kulvert og trafikkavvikling i anleggsperioden. 

 

 

 Vurderinger av prioritert delstrekning 8 
Under er delstrekning 8 vurdert nærmere, for å avdekke hvorvidt hele eller deler av strekningen bør 
prioriteres i videre planlegging av sykkelekspressvegen. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i 
dagens situasjon. Det vurderes ikke at det er aktuelt å bryte denne delstrekningen ned i mindre 
parseller, da hele strekningen bør planlegges samlet og i sammenheng med nytt kollektivfelt på 
strekningen. Hele delstrekningen omtales derfor som parsell E. 

 

 Vurdering parsell E  
Ny sykkelekspressveg på strekningen langs Karihaugveien og Solheimveien fra Per Kroghs vei til 
Nordliveien, erstatter dagens tilbud med sykling på gang- og sykkelvei langs Karihaugveien og 
Solheimveien og tilbyr nytt tilbud til gående og syklende mellom Georg Stangs vei og Snorres vei. Her 
er det hverken fortau eller gang- og sykkelvei i dag, og gående og syklende må reise via alternative 
ruter gjennom boligområdet på Visperud. 

Dette er en strekning som i dag preges av mye trafikk. I den vestlige delen av strekningen krysser 
dagens gang- og sykkelvei en rekke avkjøringer og kryss som trafikkeres av store kjøretøyer med 
tilknytning til næring- og logistikklokaler i området.  

Både fremkommelighet, sikkerheten og trygghetsfølelse vurderes som lav langs strekningen.  

Sykkelekspressveg i ny trase Karihaugveien og Solheimveien vil gi høyere fremkommelighet, og 
separat og større areal til de syklende forbi området. Ny trase vil også forbedre fremkommelighet, 
sikkerhet og trygghetsfølelse betydelig.  

Ny trase gir tilgang lik tilgang til målpunkter i området sammenliknet med dagens tilbud. 

Nytten av utbygging i dette området vurderes isolert sett som stor, men må sees i sammenheng med 
analyse av potensial. Særlig befolkningstettheten, som er betydelig lavere langs denne delen av 
strekningen sammenliknet med delstrekningene nærmere Oslo, påvirker vurderingen av nytte og 
prioritering av delstrekningen. 

Parsell E skiller seg fra de andre parsellene ved at det også planlegges nytt kollektivfelt langs 
strekningen. Nytten av parsell E må vurderes i sammenheng med dette.   

For reisende som skal forbi område og retning til eller fra Oslo sentrum eller Lørenskog sentrum, vil 
utbygging av nytt anlegg på denne strekningen gi god sammenheng med dagens tilbud, og er i liten 
grad avhengig av utbygging på andre parseller for å gi effekt og forbedring av tilbudet langs 
strekningen. 

Særlige hensyn ved gjennomføring er knyttet erverv av eiendom og innløsing av bolighus langs 
Solheimveien.  

 



 
 

Oppdragsnr.: 5182449     Versjon: B01 
Sykkelekspressveg E6 Teisen - Solheim kollektivterminal  |  Forprosjektrapport 

 
 

n:\518\24\5182449\5 arbeidsdokumenter\51 felles\513 forprosjektrapport\2018-11-30 sev e6_forprosjektrapport.docx  2018-11-30  |  Side 84 av 87 
 

 Vurderinger av andre delstrekninger 
Under følger en kort gjennomgang av resterende delstrekninger. Det er ikke vurdert som et behov at 
disse brytes ned i mindre parseller. 

 Delstrekning 1 
Fra Teisenkrysset til Breivollveien/Ole Deviks vei følger ny sykkelekspressvei dagens gang- og 
sykkelvei vest for Teisenveien. Øst for Teisenveien følger den nytt anlegg (2017) med sykkelveg med 
fortau. På deler av strekningen benyttes sykkelveien som atkomstvei for boliger. Langs Strømsveien 
krysser sykkelveien i dag flere avkjørsler i plan. 

Dette bryter med noe av prinsippet med sykkelekspressveg som en hinderfri sykkeltrasé der man kan 
holde stor gjennomsnittsfart på en måte som både oppleves trygg og er trafikksikker. Dette er en 
strekning som det er vanskelig å få til en sykkelekspressvegstandard til uten rive eller flytte mange 
avkjørsler.  

Anbefalt løsning vil forbedre sikkerheten langs delstrekningen. 

Anbefalt løsning vil også forbedre kvaliteten på tilbudet, men ikke i vesentlig grad. Forbedring av 
denne delstrekningen vil bidra til å skape sammenheng og helhet i tilbudet, og kan prioriteres når en 
sammenhengende sykkelekspressveg er etablert dersom ikke andre hensyn tilsier at planarbeidet bør 
fremskyndes. 

Særlige hensyn ved gjennomføring er knyttet er at det er lite plass til å utvide sykkelvegen med fortau 
standarden til sykkelekspressveg og vanskelig å stenge avkjørsler. Det vil medføre grunnerverv og 
innløsing av boliger. 

 

 Delstrekning 4 
Fra rundkjøringen i Jerikoveien til krysset Karihaugveien/Granstangen følger ny sykkelekspressvei 
dagens gang- og sykkelvei. Det er ikke foreslått endringer på strekninger annet enn omskilting til 
sykkelvei. 

Det er ingen særlige hensyn knyttet til gjennomføring på delstrekningen. 

 

 Delstrekning 5 
Delstrekning 5 består av ny bro over krysset Karihaugveien/Granstangen. Krysset er trafikkert, og 
frekventeres av busser. Utbygging på Furuset vil sannsynligvis bidra til økt trafikk i krysset. Det 
planlegges utbygging av boliger på arealene rett øst for krysset. Videre planlegging av 
Sykkelekspressveg forbi dette krysset bør sees i sammenheng med dette, og nødvendige arealer 
sikres. 

Anbefalt løsning vil forbedre både fremkommelighet, sikkerhet og trygghetsfølelse. For reisende som 
skal forbi område og retning til eller fra Oslo sentrum, vil utbygging av nytt anlegg på denne 
delstrekningen gi god sammenheng med dagens tilbud, og er i liten grad avhengig av utbygging på 
andre parseller for å gi effekt og forbedring av tilbudet langs strekningen. 

Særlige hensyn ved gjennomføring er knyttet til bygging av bro og planer om utbygging av 
Karihaugveien 22. 
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 Delstrekning 6 
Fra Karihaugveien/Granstangen til avkjøringen Skanseveien følger sykkelekspressvegen dagens 
sykkelvei med fortau. Det er ikke foreslått endringer på strekninger, med unntak av eventuell 
forbedring av påkobling til sykkelvei med fortau i Karistien. 

 Delstrekning 7 
Fra avkjøringen Skanseveien til krysset Per Krogs vei følger sykkelekspressveien dagens gang- og 
sykkelvei.  

Dagens gang- og sykkelvei krysser to avkjørsler i plan. 

Anbefalt løsning vil forbedre sikkerheten langs delstrekningen. 

Anbefalt løsning vil også forbedre kvaliteten på tilbudet, men ikke i vesentlig grad. Forbedring av 
denne delstrekningen vil bidra til å skape sammenheng og helhet i tilbudet, og kan prioriteres når en 
sammenhengende sykkelekspressveg er etablert dersom ikke andre hensyn tilsier at planarbeidet bør 
fremskyndes. 

 

 Andre hensyn 
Planlegging av E6 Oslo øst (tidligere Manglerudprosjektet) påvirker planlegging og utbygging av 
sykkelekspressveg på parsell A spesielt. Sannsynligvis bør den etableres i sammenheng med 
etableringen av ny vei. En midlertidig etablering av sykkelvei langs traseen vurderes som lite 
hensiktsmessig. Anbefaling om prioritering av delstrekninger tar ikke hensyn til dette, men støtter seg 
på vurderinger av nytte. 

 Samlet vurdering 

Samlet sett vurderes parseller på delstrekningene 2 og 3 (områdene mellom Alnabru og Furuset) som 
de med høyest nytte, og dermed bør prioriteres. Delstrekning 8 (Lørenskog) gir også en vesentlig 
forbedring av tilbudet, og sikrer beboere og brukere av tilbudet til/fra Lørenskogområdet tilknytning til 
tilbudet innover mot Oslo. Med dette som bakgrunn anbefales det da også å prioritere denne 
delstrekningen. 

På delstrekning 3 er det foreslått en oppdeling i flere parseller. Parsell A og B bindes sammen av 
krysning i kulvert under Tvetenveien, som både vil være kostnadsdrivende og utfordrende med 
hensyn til gjennomføring. Dette er en omfattende konstruksjon, men avgjørende for å utløse 
potensialet knyttet til de to sammenhengende delstrekningen. Til sammen utgjør disse to parsellene 
en lang og svært viktig del av et nytt sykkelekspressvegtilbud mellom Oslo og Lørenskog, og bør 
prioriteres dersom målet er å tilby en sammenhengende rute med god fremkommelighet og sikkerhet.  

Delstrekning 2 og delstrekning 3, parsell C vil begge kunne ha høy nytte, og består ikke av betydelige 
krysningspunkter eller konstruksjoner. Fordelen med disse to delstrekningene er at de hver for seg 
ikke er avhengig av utbygging av tilstøtende anlegg (andre delstrekninger) for å gi effekt. 

Delstrekning 8 i Lørenskog bør sees i sammenheng med etablering av kollektivfelt og prioriteres i tråd 
med dette. Begge disse parsellene inneholder krysninger i kulvert, som vil være både 
kostnadsdrivende og utfordrende med hensyn til gjennomføring, men avgjørende å etablere dersom 
man ønsker en et sammenhengende tilbud med sykkelekspressveg fra Lørenskog mot Oslo, og gi et 
sykkeltilbud på Akershus-siden av strekningen. 
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Andre delstrekninger vil bidra til å øke kvaliteten og gi helhetlig standard i tilbudet, og kan prioriteres 
når en sammenhengende sykkelveg er etablert, eller dersom andre hensyn tilsier at planarbeidet bør 
fremskyndes.  

GIS-analysen viser at potensialet er størst i områdene rundt Alnabru og Furuset, og en utbedring av 
det lokale sykkelnettet i disse områdene spesielt vil også være viktig for å utløse potensiale for 
sykkelreiser knyttet til utbygging av ny sykkelekspressveg gjennom områdene. 
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