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1 Hovedtrekk i planforslaget 

1.1 Sammendrag  
Plan- og bygningsetaten vil skrive denne delen. 
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1.2 Eksisterende situasjon og fremtidig byplangrep 

1.2.1 Skisse av eksisterende situasjon 

 

Figur 1. Eksisterende situasjon med planavgrensning 

1.2.2 Skisse av fremtidig byplangrep  

 

Figur 2. Reguleringskart som viser fremtidig foreslått arealbruk innenfor planområdet. 
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1.2.3 Fremtidig byplangrep 
Dagens gang- og sykkeltrase langs sørsiden av Ring 3 legges om til en mer trafikksikker løsning 
for gående og syklende. Kjøreadkomst til eksisterende boliger skilles fra nytt system. Anlegget 
oppgraderes til sykkelveg med fortau hvor gående er skilt fra sykkel med et regnbed. Dagens 
gangbru over Ring 3 erstattes av en ny og bredere gang- og sykkelbru. Dette for å bygge opp under 
tverrforbindelsen mellom boligfeltene, samt tilrettelegge for sikker skoleveg. Det etableres eget 
kollektivfelt på vestvendt rampesystem for bedring av fremkommelighet for kollektivtrafikk mot 
Smestadlokket. Omlagte kjøreadkomster til boligområdet reguleres til felles adkomstveg. 

1.3 Forslagets nøkkelopplysninger  
 
Fagkyndige: 
 
Forslagsstiller: 
Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer 
Planleggingsleder: Espen Sletten Orten 
Tlf: 24058477 
E-post: espen.sletten.hansen@vegvesen.no  
 
Konsulent: 
Verkís Consulting Engineers 
Ofanleiti 2, 103 Reykjavík, Island 
Prosjektansvarlig: Björn Johannessen 
Tlf: +354 422 8495 
E-post: bj@verkis.is 

Eieropplysninger 
Planforslaget omfatter deler av følgende eiendommer: 
 

Gnr/Bnr Adresse/stedsnavn 
Type hjemmelshaver (Se W-tegning i 

teknisk plan for navnelisten) 

32/35 MUNKENGVEIEN 12 Privat boligeiendom 

32/36 MUNKENGVEIEN 13 A - E Privat boligeiendom 

32/934 DALSVEIEN 1 Omsorgsbygg 

35/115 LØNNHAUGEN ALLÉ 10 Privat boligeiendom 

35/257 Adkomstveg/fellesareal Sameiet 

35/280 HEGGELIBAKKEN 44 A - B Privat boligeiendom 

35/293 HEGGELIBAKKEN 40-42 Privat boligeiendom 

35/294 SOLSKINNSKROKEN 13 Privat boligeiendom 

35/298 CHARLOTTE ANDERSENS V. 7 S Privat boligeiendom 

35/308 CHARLOTTE ANDERSENS V. 7 L Privat boligeiendom 

35/313 GRIMELUNDSHAUGEN 2 Privat boligeiendom 

35/316 Eiendom i Ring 3 Offentlig veg 

35/319 HEGGELIBAKKEN 48 Privat boligeiendom 

35/327 CHARLOTTE ANDERSENS V. 5 J Privat boligeiendom 

35/332 SOLSKINNSVEIEN 8 Privat boligeiendom 

35/333 HEGGELIBAKKEN 69 Privat boligeiendom 

35/346 HEGGELIBAKKEN 89 Privat boligeiendom 

35/347 HEGGELIBAKKEN 83 Privat boligeiendom 

35/348 HEGGELIBAKKEN 81 A - B Privat boligeiendom 
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35/359 SOLSKINNSKROKEN 38 Privat boligeiendom 

35/396 GRIMELUNDSHAUGEN 3 Privat boligeiendom 

35/398 GRIMELUNDSHAUGEN 5 Privat boligeiendom 

35/436 HEGGELIBAKKEN 52 A Privat boligeiendom 

35/439 HEGGELIBAKKEN 60 Privat boligeiendom 

35/469 Eiendom i Ring 3 Offentlig veg 

35/470 Eiendom i Ring 3 Offentlig veg 

35/475 SOLSKINNSVEIEN 1 Privat boligeiendom 

35/503 SOLSKINNSVEIEN 6 Privat boligeiendom 

35/765 HEGGELIBAKKEN 62 Privat boligeiendom 

35/797 HEGGELIBAKKEN 97 Privat boligeiendom 

35/806 HEGGELIBAKKEN 75 Privat boligeiendom 

35/807 HEGGELIBAKKEN 77 Privat boligeiendom 

35/808 HEGGELIBAKKEN 79 Privat boligeiendom 

35/839 HEGGELIBAKKEN 87 Privat boligeiendom 

35/859 HEGGELIBAKKEN 54 - 56 - 58 Privat boligeiendom 

35/886 HEGGELIBAKKEN 64 Privat boligeiendom 

35/901 HEGGELIBAKKEN 71 - 73 Privat boligeiendom 

35/1129 Eiendom i Ring 3 Offentlig veg 

35/1228 Gangvei/offentlig Offentlig veg 

35/1239 CHARLOTTE ANDERSENS V. 7 R Privat boligeiendom 

35/1263 SOLSKINNSKROKEN 11 - 15 Privat boligeiendom 

35/1272 CHARLOTTE ANDERSENS V. 7 F-Q Privat boligeiendom 

35/1304 HEGGELIBAKKEN 38 Privat boligeiendom 

40/5 HOLMENVEIEN 16 Privat boligeiendom 

40/91 CHARLOTTE ANDERSENS V. 5 F - G Privat boligeiendom 

40/150 Felles adkomstveg/kjøreveg Kommunal eiendom 

250/5 Eiendom i Ring 3 Offentlig veg 

250/6 Eiendom i Ring 3 Offentlig veg 

 
Arealstørrelse – planområde  
Planområdet totalt: 30.687 m² 
 
Areal for hvert formål: 

Gang-/sykkelveg: 
  

6.752 m2 

 
SGS 1 5.575 m2 

  

 
SGS 2 600 m2 

  

 
SGS 3 386 m2 

   SGS 4 191 m2   

Kjøreveg: 
  

10.220 m2 

 
SKV 1 8.848 m2 

  

 
SKV 2 310 m2 

  

 
SKV 3 1062 m2 

  Parkering: 
  

17 m2 

Annen veggrunn 
  

3.805 m2 

         SVT 1 3750 m2   

         SVT 2 55 m2   
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Annen veggrunn – grøntareal 
  

1.477 m2 

Bebyggelse og anlegg:  
  

112 m2 
Hensynssoner: 

    

 
Hensynssone trerekke 

  
208 m2 

 
Midlertidig anleggsområde  

  
8.096 m2 

 
Parkering 
Sykkelveg med fortau og nye adkomstveger beslaglegger parkeringsplasser som eiendommene har 
i dag. Der disse kan reetableres andre steder på eiendommen eller på arealer som må innløses, vil 
Statens vegvesen legge til rette for dette. 
 
Vegvesenet opparbeider ikke flere parkeringsplasser enn det eiendommene lovlig har i dag. Som 
utgangspunkt for hva som er lovlig, legger Vegvesenet til grunn hva som grunnlaget i byggesaken 
da bygningene ble oppført. 
 
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 
Plan- og bygningsetaten har vurdert i forbindelse med område og prosessavklaringen om 
planforslaget er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende 
forskrift. Forslaget faller innenfor forskriftens § 3 c jf. vedlegg II punkt 10 e. Alle typer veier, 
endringer og utvidelser faller innenfor punkt 10 e. Forslaget skal videre vurderes etter vedlegg III, 
om dette kan kunne komme i konflikt med forhold opplistet her. Det er funnet hule eiker innenfor 
planområdet slik at byggingen kan komme i konflikt med pkt. d, «forekomst av en utvalgt eller 
truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller B,….» Saken faller derfor innenfor forskrift om 

konsekvensutredning. 
 
Statens vegvesen har etter område og prosessavklaring gjennomført en endring av 
planavgrensningen slik at planområdet nå ikke omfatter utvalgt naturtype hule eiker i 
verdikategorien A eller B. Planforslaget omfatter dermed ikke en konsekvensutredning. Det er 
behov for å felle en hul eik av naturtype C. Denne er det laget en egen konsekvensvurdering på, 
som følger plansaken som vedlegg. 
 
Kunngjøring og varsling 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 17.11.2016 på Plan- og bygningsetatens 
kunngjøringsside «Si din mening» og 17.11.2016 i Aftenposten. Grunneiere og andre 
rettighetshavere er varslet ved brev datert 08.11.2016. Det er holdt møter med grunneiere og andre 
rettighetshavere som direkte blir berørt av ny trase for sykkelveg med fortau i 2017. 
Planavgrensningen ble endret mai 2019. Dette ble gjort for å minimere planområdet til kun å 
omfatte de eiendommer som blir berørt av tiltaket. Noen steder ble planavgrensningen økt som 
følge av større behov for areal til anleggs- og riggområde. Grunneiere som blir berørt av økte 
anleggsområder har fått brev med informasjon vedrørende dette, datert 07.05.2019.  
 
Etter at planforslaget ble sendt inn til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten den 09.07.2019 
har det vært dialog for å sikre adkomstrettigheter samt nødvendig areal til driftskjøretøy. 
Planavgrensningen er derfor utvidet igjen for å sikre dette. Grunneiere som blir berørt av 
utvidelsen for å sikre rettigheter har fått brev med informasjon vedrørende dette, datert 09.03.2020 
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2 Faktadel 

2.1 Bakgrunn 
 
Optimaliseringsfase kollektiv- sykkel og gange 
Før oppstart av reguleringsprosjektet ble det vår 2016 gjennomført en optimaliseringsfase som tok 
for seg løsningsutvikling og trasevalg for kollektiv, sykkel og gange. Optimaliseringen fokuserte 
på å få til et mest mulig helhetlig system for alle trafikantgrupper langs strekningen. Valgt løsning 
innebar å se videre på kollektivfelt i begge retninger, og sykkelveg med fortau i ny trasé på 
sørsiden av ring 3. 

Optimaliseringsfasen, og alternativene som ble vurdert er oppsummert i eget notat som følger 
plansaken som vedlegg 

Løsningsutvikling under utarbeidelse av planforslaget 
Nye løsninger må bygge opp under transportmål nasjonalt og lokalt og være robuste for framtidig 
by- og transportutvikling. I dette prosjektet er tiltakets omfang endret til en mindre omfattende 
plan etter varsel om oppstart. Foreliggende forslag for kollektiv innebærer kollektivprioritering i 
vestvendt retning, konsentrert til rampesystemet opp mot Smestad. Dette bygger bl.a. på 
forslagsstillers egne data om feltbruk og kødannelse på Ring 3, samt innspill fra Ruter og 
grunneiere. 
 
Bakgrunn og målsetting 
Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for mer bruk av miljøvennlig transport ved å etablere 
nytt kollektivfelt, og ny sykkelveg med fortau. Løsningene skal fremme og bidra til økt bruk av 
kollektiv, sykkel, og gange som transportmiddel. Det legges opp til løsning der syklister ferdes på 
eget areal adskilt fra gående og kjørende. Bakgrunnen med planforslaget er å bedre 
trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende, samt bedre punktligheten for 
kollektivreisende. Dette prosjektet er et av flere langs Ring 3, som har som mål å blant annet øke 
sykkelandelen i Oslo. 
 
Ring 3 ruten mellom Ryen og Lysaker er en viktig kollektivtrase for tverrgående busser (øst-
vest). Veien har i dag store framkommelighetsproblemer og det er behov for tiltak som bedrer 
forholdene for kollektivtrafikken. Det er viktig at busstrafikken har en mest mulig 
gjennomgående kollektivtrase langs Ring 3, for å unngå forsinkelse, og få forutsigbar 
framkommelighet. Tilknyttet planområdet er behovet for fremkommelighetstiltak størst i retning 
vest der kollektivforsinkelsene er størst i dag 
 
Foreslått tiltak for kollektiv er eget kollektivfelt på vestvendt rampesystem mot Smestad, fram til 
signalregulert kryss med Dalsveien / Munkengveien. Det anlegges trafikkøy mellom nytt 
kollektivfelt og kjørefelt for å hindre at bilister legger seg ut i kollektivfeltet. Dette for å sikre 
fremkommelighet og punktlighet for buss. 
 
Sykkelrute Ring 3 er en viktig del av hovedsykkelvegnettet i Oslo. Ruten betjener store deler av 
byen. Det er ventet at antall syklister langs Ring 3 kommer til å øke betraktelig de neste årene, og 
Statens vegvesen må derfor legge til rette for den økte mengden langs sykkelveinettet. For 
hovedsykkeltraseen legges det opp til en høystandard løsning der syklende ferdes på eget areal, 
adskilt fra gående med et regnbed. Dette er i tråd med foreslåtte løsninger i plan for sykkelvegnett i 
Oslo. 
 
Deler av dagens gang og sykkeltrase fungerer også som kjøreveg til eiendommer. Siden 
trafikantgruppene skal skilles vil dagens adkomstløsning omlegges. De omlagte adkomstvegene til 
boligområdet reguleres til felles adkomstveg. 
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Ved etablering av ny trasé for gående og syklende, samt nytt kollektivfelt på vestvendt 
rampesystem må eksisterende gang- og sykkelbru som tverrforbindelse over Ring 3 oppgraderes. 
Ny og bredere gang- og sykkelbru vil erstatte dagens over Ring 3. Dette er for å bygge opp under 
tverrforbindelsen mellom boligfeltene, samt tilrettelegge for sikker skoleveg. 
 
Utformingskrav for universell utforming skal ivaretas på det nye overordnete vegsystemet som 
ledd i å bygge opp om universelt utformete reisekjeder. Det overordnete vegsystemet er ny 
sykkelveg med fortau, ny gang- og sykkelbru og nytt kollektivfelt på vestvendt rampesystem. 
 
Planen omfatter også regulering av midlertidig anleggsområde for å sikre nødvendig areal til 
anleggsbelte i byggefasen. 
 
 
Plan- og bygningsetatens kommentarer og/eller suppleringer  
 

2.2 Planstatus 

2.2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 

Rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Retningslinjene har som mål at planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem fremmer 
utvikling av kompakte byer og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger til rette for klima- 
og miljøvennlige transportformer. Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal 
prioriteres i planleggingen. Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som 
transportform. Byer/tettsteder bør ha sammenhengende gang- og sykkelvegnett med høy kvalitet. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
Retningslinjene legger vekt på gode helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og 
arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. 
Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og 
forsvarlig overvannshåndtering. Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger 
(slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige 
bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor 
naturbaserte løsninger er valgt bort. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 
Hensikten med forskriften er blant annet å synliggjøre barn og unge i all planlegging etter plan og 
bygningsloven, og gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i 
konflikt med andre hensyn/interesser. Forskriften stiller krav til fysisk utforming av arealer, og 
blant forholdene som skal vises spesiell oppmerksomhet nevnes blant annet følgende; «arealer og 
anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og 
annen helsefare» 
 
Retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for 
eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For etablering av ny støyende virksomhet, 
pkt. 3.2.2 i gjeldende retningslinje T-1442, står det skrevet følgende: «Der ny støyende virksomhet 
etableres i rød eller gul sone for en eksisterende støykilde, kan det vurderes å tillate høyere 
grenseverdier enn de som er anbefalt, forutsatt at bebyggelse med støyfølsomt bruksformål med 
støybelastning over de anbefalte grenseverdiene ikke blir utsatt for høyere sumstøynivå og/eller 
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Figur 3. Fremtidig sykkelvegnett og høykvalitetsanlegg i Oslo 
hvor planforslagets ring 3 rute inngår. 

vesentlig høyere maksimalnivåer enn tidligere». På side 12 står det at miljø- og sikkerhetstiltak 
som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet som hovedregel bør kunne 
gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Retningslinjene anbefaler likevel at 
støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og der boliger og institusjoner ligger i rød 
sone. Retningslinjen gir anbefalinger for støygrenser i anleggsfasen. 
 
Retningslinje for lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 
Retningslinjen gir statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunens 
arealplanlegging. På side 4 står det at retningslinjen skal legges til grunn også for utvidelse eller 
oppgradering av eksisterende virksomhet der dette medfører vesentlig økning i luftforurensningen 
og der bygge- og anleggsvirksomhet medfører vesentlig økning i luftforurensningen. 

Gjeldende overordnede planer 
 
Kommuneplan Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015 
Innenfor satsningen om et grønt Oslo er målsetningene klimanøytral persontransport og at veksten 
i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Strekningen det planlegges for har 
nærhet til Smestad som inngår i Kommuneplanens definerte kollektivknutepunkt, og hvor Plan- og 
bygningsetaten har startet opp med områdeplanarbeid. Planområdet ligger i nærhet til 
utviklingsområde i ytre by Smestad, og grenser til hensynssone for krav om felles planlegging.  
 
Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) 
NTP fastlegger hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. Overordnet mål i NTP er å tilby et 
effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for 
transport og fremmer regional utvikling. I de største byene skal all veksten i persontransport tas 
med kollektivtransport, gange og sykling. Det er videre mål å bedre framkommeligheten og 
redusere avstandskostnader, for å styrke konkurransekraften i næringslivet. 
 
Tilrettelegging for bruk av kollektivtrafikk og trygge gang- og sykkelveger er en viktig 
forutsetning for å få til dette. Ring 3 med sine kollektivknutepunkter og byttepunkter er en av 
grunnstammene i byens infrastruktur for kollektivbetjening. 

Plan for sykkelveinettet i Oslo (tatt til 
orientering i bystyret 23.05.2018) 
Figur 3 viser planens forslag til framtidig 
sykkelnettverk tilknyttet planområdet. 
Gjennomføring av samlet sykkelnettverk vil 
være et langsiktig tiltak, og det foreslås 
nærmere prioriteringer av hvilket nett som 
skal være på plass i 2025. Planen foreslår 
sykkelruten langs Ring 3 opparbeidet som 
eget høykvalitetssykkelanlegg. 
Høykvalitetsanlegg skal være 
sammenhengende traséer med god 
fremkommelighet, og det etterstrebes egne 
toveis sykkelveier med ett eller flere felt i 
hver kjøreretning. Det ligger implisitt i dette 
at man ønsker gode overganger og få 
systemskifter. I dag er eksisterende 

sykkelløsning ved planstrekningen 
opparbeidet med blant annet kjørevei til 
eiendom, blandet trafikk (fortau), og gang- 
sykkelvei. I plattform for byrådssamarbeidet er målet at sykkelandelen målt i daglige reiser 
skal økes til 25 % innen 2025. Dette målet er tatt inn i plan for sykkelveinettet i Oslo. 
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Sykkelstrategi for Oslo 2015-2025 
Mål om å øke andelen hverdagsreiser til 16 % fra 8 % i dag. Oslos sykkelveinett skal være 
tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert. Oslo skal oppleves som en trygg by å sykle i for 
alle innbyggere. Sykkelinfrastrukturen må dimensjoneres for fremtiden med et høyt 
kapasitetsnivå. Planlegging av sykkel og kollektivtransport bør ses under ett, slik at det blir 
enklere å kombinere disse transportformene. Ved kollektivknutepunkt skal det være tilbud om 
trygg og sikker sykkelparkering. 

Oslostandarden for sykkeltilrettelegging 
Oslostandard for sykkeltilrettelegging er en kommunal veileder som beskriver løsninger for 
sykkelinfrastruktur og praksis for etablering av dette. Veilederen omsetter byens målsettinger 
for sykkelandel, trygghet, fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende til praktiske 
løsninger for utforming av sykkelinfrastruktur. 
 
Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 – 2030 
Strategien innebærer felles mål for overvannshåndtering, på tvers av sektorer og interesser, 
og retningslinjer for åpne overvannsløsninger og hvordan man bør innarbeide løsninger 
tidlig i planleggingen av tiltak. 
 
Strategien påpeker at kommunale virksomheter må ta hånd om overvannet innenfor sine 
ansvarsområder og følge kommunens prinsipper og strategier for overvannshåndtering (side 14) 
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Gjeldende regulering 
 

 
Figur 4. Oversikt over plansituasjonen i planområdet. 

Planområdet er regulert til bolig med tilhørende anlegg, offentlig gang-/sykkelvei, annet veiareal, 
offentlig kjørebane-veigrunn, skulder-bankett, felles avkjørsel, felles kjøreveg, fortau, parkbelte i 
industristrøk, og areal avsatt til kommunalteknisk anlegg, gjennom følgende vedtak: 
 
S-nr Vedtaksdato Beskrivelse 
S-4220 15.03.2006 Bolig med tilhørende anlegg 
S-2438 6.12.1979 Offentlig gang-/sykkelvei, annet veiareal, felles avkjørsel 
S-2190 5.1.1977 Offentlig kjørebane-veigrunn, annet veiareal, skulder-bankett, 

offentlig gang-/sykkelvei, fortau 
S-2477 22.7.1980 Offentlig kjørebane-veigrunn, offentlig gang-/sykkelvei, fortau, 

annet veiareal 
S-4323 20.6.2007 Parkbelte i industristrøk 
S-2476 18.7.1980 Areal avsatt til kommunalteknisk anlegg. 
S-3892 17.04.2002 Bolig med tilhørende anlegg, offentlig gang-/sykkelvei, fortau, 

annet veiareal, offentlig kjørebane-veigrunn 
S-4985 20.12.2017 Felles kjøreveg, Bolig med tilhørende anlegg 

Pågående planarbeid 
Følgende plansaker finnes i nærområdet, men berører ikke planen. Ved oppstart av prosjektet er 
det avklart i område og prosessavklaringen et grensesnitt mot områderegulering Smestad. 
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- 201808705: Områderegulering Smestad. Planarbeidet skal se på mulighetene for å 
utvikle området Smestad med tettere bebyggelse og flere leiligheter, jmf. 
Kommuneplanen Oslo mot 2030. 
 

- 201708944: Huseby – Vannbehandlingsanlegg. Planarbeidet er en del av et større 
vannforsyningsprosjekt som strekker seg over tre fylker og fire kommuner. I etterkant 
av dette innsendte planforslag 09.07.2019, har Bystyret i Oslo kommune vedtatt 
planforslaget for nytt vannbehandlingsanlegg, datert 13.11.2019 

Plan- og bygningsetatens kommentarer og/eller suppleringer 
 

Øvrige føringer 
Oslopakke 3, revidert 6. juni 2016 
Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i 
Oslo og Akershus. Planen har som hovedmål å gi god fremkommelighet for alle trafikant-grupper, 
prioritere kollektivtrafikk, næringstrafikk samt gang- og sykkeltrafikk og ta veksten i 
persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling.  
 
Byrådsmål om redusert biltrafikk reflektert i avtale om Oslopakke 3 
Byrådet i Oslo har uttrykt mål om å redusere all biltrafikk i Oslo med 20 % i løpet av 2019 og en 
tredjedel innen 2030 sammenliknet med 2015. I avtale om Oslopakke 3 av juni 2016 er det enighet 
mellom partene at det legges til grunn en reduksjon i biltrafikken på 15 prosent gjennom 
bomsnittene i 2019 som et mål i avtalen. Det er behov for nye innkrevingspunkt og andre 
virkemidler utenom bomavgift for å oppnå målet. 
 
Plan- og bygningsetatens kommentarer og/eller suppleringer 
 



 

side 13 
 

2.3 Stedsanalyse 

2.3.1 Forslagsstillers stedsanalyse 

 

Figur 5. Forslagsstillers stedsanalyse fra område og prosessavklaringen som viser viktige traseer og forbindelser rundt 
planområdet. 

Planområdet ligger øst for Smestad. Strekningen domineres av Ring 3 med boligbebyggelse på 
begge sider av veganlegget. Vest i området ligger det et signalregulert kryss som forbinder 
rampesystemet fra Ring 3 med Smestadlokket. Dette systemet ligger inntil statlig gang- og 
sykkelveg som ligger på sørsiden av ring 3. Øst for rampesystemet ligger Ring 3 lavere enn 
bebyggelsen med høye murer, mens gang- og sykkelveien går igjennom boligbebyggelsen på 
sørsiden med mange kryssende lokalveier og innkjørsler til boliger. Midt på strekningen opphører 
gang og sykkelveien og går i blandet trafikk på kjørevei til eiendommer, før den igjen går over til 
gang- og sykkelvei da man nærmer seg Holmenveien. Ring 3 ligger stort sett lavere enn 
bebyggelsen på hele strekningen, med unntak av siste 200-300 meter mot Holmenveien. Her ligger 
Ring 3 høyere enn bebyggelse på sørsiden. Veganlegget har delvis grøntpreg der det ikke er høye 
konstruksjoner.  

Området består av flere skolekretser, og de fleste lokalveier og tverrforbindelser i området er å 
betrakte som forbindelser for skolebarn/ungdom. Av næring er det kun Smestad brannstasjon som 
skiller seg ut fra boligbebyggelsen med et kommunalt teknisk anlegg. 

Trafikkforhold 
Infrastrukturen i området består av høytrafikkert 4-felts veg (ring 3). Denne er en viktig 
kommunikasjonsåre, og samtidig en fysisk barriere i landskapet. Andre veger i planområdet er 
kommunale veger med lavere ÅDT (årsdøgntrafikk, dvs. kjøretøy pr. døgn). Dalsveien er en 
forbindelse til Holmenveien da det ikke er avkjøringsramper direkte til Holmenveien fra ring 3. 
ÅDT på Dalsveien er 4500 (2011). Ring 3 har en ÅDT på strekningen Holmenveien – Dalsveien 
på 53.800 (2011) 
 
ÅDT for sykkel ved Solskinnskroken var i 2018 på 370. Makstimetallet for 2018 var på 286. 
Tellepunktet ved Solskinnskroken er nylig satt opp, så for å unngå mulig feilformidling av 
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sykkeltall refereres det også til nærliggende tellepunkt ved Tåsen langs ring 3. Her var ÅDT i 2018 
på 986, mens makstimetallet var på 562 i 2019. 
 

 

Figur 6. Dagens biltrafikk (ÅDT), kilde: Bymiljøetatens kartbank. 

Fremkommelighetssituasjon kollektiv 
Tabellen under viser fremkommelighetsdata fra Ruters registreringer av busslinje 23 for oktober 
2017. Forsinkelsen er vist som snitt forsinkelse ved rushtid. Forsinkelsen vises fra holdeplass til 
holdeplass innenfor strekningen som fremmes i planforslaget. Man antar at største delen av 
forsinkelsene mellom holdeplassene er knyttet til trafikkavvikling i forbindelse med ramper og 
kryssene ved Smestad. Da flere busser opplever større forsinkelse enn snittet blir det totalt mange 
trafikanter som kan oppleve busstransport som upålitelig. 

Strekning 
Periode 

Retning øst 
Smestad - Risallen 

Retning vest 
Risbakken - Smestad 

Morgen (kl. 7-9) 30 sek 2 min og 48 sek 

Ettermiddag (kl. 15-17) 23 sek 2 min og 5 sek 

 
Utover snitt forsinkelse, er maksforsinkelse i rushtid registrert i Ruters registreringer på så mye 
som ca. 5 minutter i vestgående retning, mens det i østgående er ca. 1 min. Maksforsinkelsen 
oppgis også fra holdeplass til holdeplass. 
 
Kulturminner 
Statens vegvesen har vært i kontakt med Byantikvaren for å få en vurdering på mulige 
bevaringsinteresser knyttet til bebyggelse mot Heggelibakken, som berøres av etablering av 
sykkelveg med fortau langs ring 3. Byantikvaren skriver i brev datert 09.05.2017 at ingen av 
bygningene innenfor tiltaksområdet vurderes å ha høy nok kulturminneverdi for oppføring på 
Gul liste. Dette vil si at planforslaget har ingen negative konsekvenser for kulturminner. 
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Byantikvaren har etter oversendelse av planforslaget gjort en vurdering datert 21.08.2019 av 
funnpotensiale for automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Byantikvaren 
konkluderte med bakgrunn av funn i nærheten at det skal gjennomføres en fullstendig 
arkeologisk registrering av planområdet. 
 
Registreringen ble utført av Byantikvaren i perioden 23.10 – 28.10.2019. Det ble ikke gjort noen 
funn av automatisk fredete kulturminner ved registreringen. Undersøkelsesplikten er dermed 
gjennomført og det er avklart at dette ikke har noen konsekvenser for videre planprosess. 
 
Støy 
Vegtrafikkstøy fra Ring 3 medfører at store deler av planområdet ligger innenfor rød 
støysone i henhold til støyretningslinjen T-1442 (se figur 7). Boligene på begge sider av 
Ring 3 er skjermet med langsgående støyskjermer.  
 

 
Figur 7. Utsnitt av eksisterende støysituasjon i området, kilde: Støysonekart fra, Vegkart.no 

Lokal luftkvalitet 
Planområdet er utsatt for luftforurensning i form av svevestøv og NO2 fra ring 3. Figur 8 viser 
utbredelse av gul og rød sone for lokal luftkvalitet i området iht. T-1520.  

Staten vegvesen eier en målestasjon ved Smedstad som måler både NOx og svevestøv (PM10 og 
PM2,5). Måledata legges kontinuerlig ut på luftkvalitet.info. I følge kommunens årsrapport for lokal 
luftforurensning1 er det for denne målestasjonen ikke vist overskridelser for svevestøv, men 
strekningen er utsatt for relativt høye NO2 nivåer. Det er forventet at NO2 kommer til å utgjøre et 
mindre problem i årene framover, som følge av endring i kjøretøyparken. Grenseverdien for 
timemiddel NO2 har ikke vist overskridelser ved denne målestasjonen de årene den har vært i drift 
(siden 2014). Grenseverdien for årsmiddel NO2 ble brutt ved denne målestasjonen de tre første 
årene den var i drift (2014, 2015 og 2016).  

                                                 

 

1
 http://luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Oslo_%C3%A5rsrapport_2017.sflb.ashx 
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Figur 8. Lokal luftkvalitet i området 2015, kilde: Bymiljøetatens kartbank 

Ulykker 
Det er ifølge Nasjonal vegdatabase registrert enkelte sykkelulykker i nærområdet, se figur 9. 
Figuren viser alle politiregistrerte sykkelulykker med personskade. Langs eksisterende gang- 
og sykkelveg ved Holmenveien er det registrert en dødsulykke i 2003. Dette var en ulykke 
der syklist kjørte inn i bom på gang- og sykkelvegen. På gang- og sykkelvegen ved Charlotte 
Andersens vei 7L er det registrert et sammenstøt mellom to sykler i 2001. I krysset 
Heggelibakken X Tuengveien er det registrert 2 sykkelulykker; én pga. hull i vegen og én 
pga. velt. Ved Heggelibakken 53 er det registrert et sammenstøt mellom sykkel og bil i 2012. 
Totalt 5 ulykker med sammenstøt mellom sykkel og bil er registrert ved Solskinnskroken. 
 
De fleste ulykkene har skjedd omkring rushtid. Med unntak av dødsulykken, har ulykkene 
medført lettere skader. Det er ikke registrert noen ulykker med fotgjengere. 
 

 
Figur 9. Utsnitt av alle politiregistrerte sykkelulykker med personskade, kilde: Vegkart.no  
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Sykkel og gange 
Strekningen mellom Holmenveien og Dalsveien / Munkengveien er del av en større trase for 
sykkel langs Ring 3 i Oslo. Tilstøtende anlegg øst for Holmenveien har opparbeidet sykkelveg med 
fortau. Sykkelturer registrert med Strava-appen, se figur 10, indikerer at anlegget er meget 
populært langs denne strekningen. Dagens strekning er også definert som skoleveg, og brukes 
hyppig av gående til og fra barnehage, barneskole og ungdomsskole. Strekningen er en naturlig 
forbindelse mellom Smestad og Vinderen for myke trafikanter. 
 

 
Figur 10. Stravadata for sykkelturer i 2017. Fargeintensitet og tetthet indikerer at de sterkeste feltene har høyere trafikk av 
syklister. 

Topografi og landskap 
Smestadlokket ligger lavere enn Holmenveien, men stigningsmessig er det store 
høydeforskjeller i planområdet. Ring 3 skjærer seg igjennom en kolle og derfor er det høye 
støttemurer fra Ring 3 og opp mot eksisterende boligbebyggelse. Gang- og sykkeltraseen 
ligger skjermet fra biltrafikken på baksiden av støyskjermen igjennom boligområdet på 
sørsiden av ring 3. Stigningsforholdene for gange og sykkel varierer, men det er i stor grad 
et sammenhengende fall fra Holmenveien mot Smestad. 
 
Gang- og sykkeltraseen har opparbeidet grøntpreg på deler av strekningen, særdeles på delen 
fra Holmenveien ned mot Heggelibakken. Det er i tillegg en del beplantning og større trær i 
hagene som er vendt mot traseen. 
 
Like utenfor planområdet finnes et område med et stort antall gamle eiker og andre store, gamle 
trær. Innenfor en radius på 500 meter fra Charlotte Andersens vei 7L er det registrert 33 lokaliteter 
av hule eiker. Innenfor planområdet finnes det kun en forskrifts eik som er kategorisert med C-
verdi.  
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Plan- og bygningsetatens samlede stedsanalyse fra område- og prosessavklaringen. 
 

 
Figur 11. Plan- og bygningsetatens stedsanalyse fra område og prosessavklaringen. 

2.3.2 Tabell for temaer som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt  
PBE legger inn denne fra område- og prosessavklaring og fyller ut for offentlig ettersyn.  
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2.4 Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser 

2.4.1 Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder 
Planområdet foreslås regulert til: 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
- Kjøreveg 
- Annen veggrunn 
- Gang-/sykkelveg 
- Annen veggrunn – grøntareal 
- Parkering 
 
Bebyggelse og anlegg 
- Boligbebyggelse 
 
Bestemmelsesområder: 
- Midlertidig anleggsområde 
- Bestemmelsesområde trerekke 

2.4.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser 
Eierform 
Samferdselsanlegget og øvrige arealer regulert til offentlige formål forutsettes ervervet og eid av 
det offentlige. Resterende arealer, herunder parkering, og felles avkjørsel er forutsatt å bli i privat 
eie. Om felles avkjørselsveg skal utskilles som egen eiendom, eller etableres med servitutter, tas 
stilling til ved en forhandling med grunneierne. Reguleringsformålene er entydig om tillatt 
arealbruk. Dette vil også gi nødvendig grunnlag til ekspropriasjon, hvis det skulle bli aktuelt. 
 
Utforming av veganlegg og vegetasjon 
Skråninger, murer og andre tiltak i terrenget skal utformes med god tilpasning til omgivelsene. 
Gang-/sykkelbru og støyskjermer skal utformes med god arkitektonisk kvalitet. Hovedprinsippet 
for planen er å tilrettelegge for gode løsninger for kollektiv, sykkel og gange. 
 
Overvann 
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes tilstrekkelig areal for åpne 
løsninger slik at overvannet kan infiltreres eller fordrøyes på overflate. Resterende skal ledes i 
trygge flomveier. Overvannshåndteringen langs med sykkelveg med fortau består av flere regnbed 
som skal bidra med infiltrasjon og fordrøyning av overflatevannet. Ved store nedbørsmengder og 
flom vil overløp bidra til å sikre tilstrekkelig håndtering av overvannet. 
 
Anleggsperioden 
Midlertidig anleggsområde/ riggområde, tillates brukt til gjennomføring av veianlegget. Området 
skal være ryddet og istandsatt senest innen ett år etter at veganlegget er tatt i bruk. Senest ett år 
etter bruk av midlertidig anleggsområde/riggområde er opphørt, skal kommunen varsles om dette. 
 
Støy 
Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, 2016), eller 
senere vedtatte retningslinjer som erstatter denne, legges til grunn i planen. 
Prosjektet er et miljø- og sikkerhetstiltak iht. retningslinjen. I slike prosjekter tilbys støytiltak til 
boliger og annen støyfølsom bebyggelse med støy over grenseverdien i retningslinjen som får en 
økning i støy på 3 dB eller mer som følge av prosjektet. 
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Anbefalingene i retningslinje T- 1442:2016 kapittel 4 legges til grunn i anleggsfasen. I tillegg skal 
prosjektet følge opp forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. Det sikres at dagens 
støyskjermer som berøres av veganlegget erstattes med nye skjermer. 
 
Overganger og systemskifter 
Gang-/ og sykkelveger skal utformes slik at det etableres sømløse og gode overganger til 
tilstøtende gang-/ og sykkelveger. Fortauet langs med sykkelvegen skilles med et regnbed, eller 
tilsvarende løsning for åpen overvannshåndtering og systemskiftet mellom disse arealene vil 
benyttes som en ekstra oppmerksomhetsindikator for brukerne. 
 
Byggegrenser 
Byggegrensen som vist på plankartet er i henhold til regulering S-2190 og følger prinsippene 
vedrørende avstand fra Ring 3 som tilstøtende byggegrenser. 
 
Boligbebyggelse 
Felt B reguleres til boligbebyggelse. Småhusplanens (S-4220), vedtatt 15.03.2006 med revidering 
12.06.2013, skal gjelde for feltet. 
 
Parkering 
Det opparbeides parkeringsplass for eiendom (35/808) på stedet markert i plankartet med SPA. 
 
Kjøreveg 
Det etableres to kjøreveger som vil fungere som felles avkjørsel for to boligområder. Ring 3 skal 
være offentlig og vil fungere som firefelts offentlig veg. 
 
Annen veggrunn 
Veggrunn som er regulert som grøntareal skal tilsåes og beplantes, eller opparbeides på annen 
parkmessig måte. Innenfor formålet tillates det etablert vendehammer, belysning, møblering, 
overvannshåndtering og areal for tilknytting til gangfelt, sykkelveg og fortau. 
 
Gang og sykkelveg 
Gang og sykkelvegen opparbeides som toveis sykkeltrasé, hvorav fortauet skilles fra sykkelvegen 
med et regnbed, eller tilsvarende løsning for åpen overvannshåndtering. Sykkelvegen skal være 
minimum 3,8 meter. Fortauet skal være minimum 2.2 meter. 
 
Gang og sykkelbru 
Gang og sykkelbru opparbeides som en gang-/ og sykkelveg på 4 meter. Bruspennet strekker seg 
vinkelrett over Ring 3, og kobler sykkelveg på sørsiden med gang-/ og sykkelveg på nordsiden. 
 
Bestemmelsesområde Trerekke 
Dersom trær på nordsiden av Ring 3 må felles skal det etableres ny trerekke innenfor 
bestemmelsesområdet som er vist i plankartet. 
 
Risiko og sårbarhet 
Det har ikke framkommet risikoforhold som det har vært påkrevd å sikre juridisk i planforslaget. 
 
Plan- og bygningsetatens kommentarer og/eller suppleringer 
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2.4.3 Illustrasjoner av planforslaget 
Illustrasjonene viser en mulig maksimal utbygging i henhold til forslaget. Illustrasjonene er ikke 
juridisk bindende. 

Det vises for øvrig til tegningshefte (teknisk plan) som følger som vedlegg til planforslaget. 

 

Figur12. Illustrasjonstegning som viser sykkelveg med fortau og kollektivfelt på vestvendt rampesystem mot Smestad. 

 

Figur13. Illustrasjonstegning som viser hvordan ny gang- og sykkelbru kobler seg til sykkelveg med fortau. 
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Figur 14. Prinsippskisse som viser kryssutforming og bredder på sykkelveg med fortau. 

 

 

Figur 15. Prinsipp for hvordan lokal overvannsdisponering utføres i regnbedet. 
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Figur 16. Prinsipp for hvordan lokal overvannsdisponering løses ved store nedbørsmengder til overløp. 

 

Figur 17. Snitt som viser sykkelveg med fortau ved solskinnskroken 11. 
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Figur 18. Snitt som viser sykkelveg med fortau under ny gang- og sykkelbru. 

 

Figur 19. Snitt som viser sykkelveg med fortau opp mot Holmenveien. 

 

Figur 20. Snitt som viser ny situasjon på ring 3, med endrede kjørefeltbredder, skuldre, og nytt kollektivfelt. 



 

side 25 
 

 

Figur 21. 3D-illustrasjon av gang- og sykkelbru og sykkelveg med fortau. 

 

Figur 22. 3D-illustrasjon av sykkelveg med fortau og regnbed. Illustrasjonen viser et typisk snitt med støyskjerm og nye gjerder mot 
eiendommer. 
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Figur 23. 3D-illustrasjon av sykkelveg med fortau og regnbed. Illustrasjonen viser i grove trekk hvordan et påkoblingspunkt kan 
løses. 

 

Figur 24. 3D-illustrasjon av ny gang- og sykkelbru. Illustrasjonen viser i grove trekk landskapet rundt bruen. 
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Figur 25. 3D-illustrasjon av kollektivfelt og buss på vestvendt rampesystem. 

 

Figur 26. Hoved illustrasjon av det totale plangrepet. 
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2.5 Konsekvenser av planforslaget 

2.5.1 Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget  

Overordnede planer og mål  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planforslaget innebærer forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken samt tilrettelegger for 
økt bruk av sykkel og gange, i tråd med målene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
Planforslaget legger opp til bruk av blågrønne strukturer som vil bidra til økt lokal 
overvannshåndtering. Strukturene skal gi et grønt preg til strekningen og redusere faren for skader 
knyttet til store nedbørsmengder. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 
Planforslaget innebærer forbedrete forhold for gående, gjennom breddeutvidelse samt separering 
av gående og syklister på hovedsykkelruten langs ring 3. 
  
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 
Planforslaget medføre noe endring i støyforholdene for nabobebyggelsen. Vurderinger blir utført 
iht. retningslinjen. 
 
Retningslinje for lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 
Planforslaget vil forventes å ikke gi en redusert lokal luftkvalitet, selv om det etableres et nytt 
kollektivfelt. 
  
Kommuneplan Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens mål om å tilrettelegge for videreutvikling av et 
effektivt og miljøvennlig transportsystem. Planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan da 
områder foreslått til boligformål omreguleres til vegformål. 
 
Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) 
Planforslaget prioriterer kollektiv, sykkel og gange. Ved å tilrettelegge for økt fremkommelighet 
for kollektivtrafikk og myke trafikanter, er prosjektet et bidrag til å nå målene for storbyområder i 
NTP om at økning i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing. 
 
Plan for sykkelveinettet i Oslo (tatt til orientering i bystyret 23.05.2018) 
Planforslaget tilrettelegger for syklende og gående og sikrer en fremtidsrettet løsning med 
høystandard sykkelveg med fortau på hovedsykkelruten lang ring 3. Separat sykkelveg med fortau 
etableres med regnbed som skille mellom feltene. 
 
Sykkelstrategi for Oslo 2015-2025 
Planforslaget bygger opp under målsetningen om et tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert 
anlegg for syklende.  
 
Oslostandarden for sykkeltilrettelegging 
Oppgradering av sykkelanlegget med ny trase og eget anlegg følger løsningsprinsipp i ny standard 
for sykkeltilrettelegging i Oslo. 
 
Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 – 2030 
Planforslaget tilrettelegger for at alt overvann tilknyttet ny sykkelveg med fortau behandles lokalt.  
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Byrådsmål og intensjon i Oslopakke 3 om redusert biltrafikk 
Målene om redusert biltrafikk krever strenge transport- og arealrestriksjoner for å nås. De 
foreslåtte tiltakene i denne plansaken kan derfor ikke isolert sett ventes å bidra til særlig redusert 
biltrafikk, men er et bidrag for å gå i denne retningen. Løsningene bidrar til et bedre og 
sammenhengende nett som gjør det mer attraktivt å gå og sykle, samt økt fremkommelighet og 
punktlighet for kollektivtrafikken. 

Skisseprosjekt og forprosjekt gang- og sykkelbru 
Tiltaket ny gang- og sykkelbru er dokumentert og utredet igjennom et skisseprosjekt og et 
forprosjekt. Skisseprosjektet gjennomgår ulike tomteutnyttelser og muligheter for utførelse av ny 
bru og rampe med tilhørende fordeler/ulemper. Skisseprosjektet vurderte fire ulike alternativer for 
plassering, hvorav valgt alternativ ble detaljert i forprosjektet.  
 
Valgt alternativ fokuserer inngrepet på en tomt. Heggelibakken 40/42 innløses, og ny bru 
sideforskyves noe mot vest i forhold til eksisterende bru. Brua vil strekke seg vinkelrett over ring 
3. Brua vil forlenges med en sirkulær rampe for å lande på ny sykkelveg med fortau. Arealet rundt 
og innenfor rampen vil utformes med regnbed og beplantning. 
 
Det vises til fullstendige rapporter som følger plansaken som vedlegg. 

Utredning av adkomstveger 
Nye adkomstveger er utredet og dokumentert igjennom to rapporter. 

Forfase og silingsrapporten undersøker mulige alternative adkomstmuligheter, og gjennomfører 
deretter en grovsiling av alternativene. Grovsiling er basert på et sett vurderingskriterier, vekting 
av disse kriteriene, samt en konsekvensvurdering av de ulike alternativene. Forfase og 
silingsrapporten vurderte tre alternativer som aktuelt å videreføre for ytterligere utredning. 

Utredningsrapporten har detaljert tegnet opp, og vurdert de tre alternativene fra forfase og 
silingsrapporten. Av de tre detaljerte alternativene har man valgt å anbefale alternativ B1 for det 
videre reguleringsplanarbeidet. 

Alternativ B1 innebærer en adkomstveg fra Heggelibakken nr. 81 og en innkjøring fra felles 
avkjørsel til Charlotte Andersens veg 5 og 7. 

Den ene adkomstvegen, den fra Charlotte Andersens vei videreføres fra regulert felles 
avkjørsel, gjennom parkeringsareal på Charlotte Andersens vei 7L og 7F-Q, over 
Heggelibakken 97 fram til nr. 89. Ny adkomstveg bygges fra der parkeringsarealet til Charlotte 
Andersens vei 7L slutter og vestover. Den andre adkomstvegen, fra Heggelibakken videreføres 
fra kommunal veg, gjennom eksisterende adkomst for Heggelibakken 75, 77, 79, 81, og fram til 
nr 83, 85, og 87. Se figur 26. 
 
Det er også to andre steder innenfor planavgrensningen der adkomstene er omlagt. Disse er ikke 
omtalt i disse rapportene da disse er flyttet på innenfor deres gjeldende eiendomsgrenser.  
 
Det vises til fullstendige rapporter som følger plansaken som vedlegg. 
 
I etterkant av valgt alternativ til reguleringsplan har man ytterligere optimalisert og detaljert 
alternativ B1. For å få et helhetlig system, der sykkelveg, regnbed, fortau, påkoblinger, og 
adkomstveger skal kobles sammen, har man optimalisert adkomstvegen for å bedre 
stigningsforholdene opp fra Heggelibakken 81 og mot ny sykkelveg med fortau. 
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I etterkant av innsendt planforslag 09.07.2019 har man ytterligere jobbet med adkomstvegen fra 
Charlotte Andersens veg. For å sikre adkomstrettigheter har eksisterende regulert felles 
adkomstveg i regulering S-4985 blitt innlemmet i ny foreslått adkomstveg (f_skv_3). Dette er gjort 
av hensyn å sikre kjøreadkomst for boliger som får omlagte adkomster. 

Stedsutvikling 
Planforslaget vil ikke ha konsekvenser for mulighetene for by- og områdeutvikling i 
omkringliggende områder, men ivaretar at det tilbys miljøvennlig transportinfrastruktur til bruk 
for beboere og besøkende. 

Barn og unges interesser 
Planforslaget har en trafikksikker utforming som gir barn og unge trygge vilkår for gange og 
sykling. Tiltaket legger opp til grønne lunger langs strekningen som øker områdene for lek og 
opphold. Ny trase for sykkelveg og fortau i kombinasjon med ny gang- og sykkelbru vil bedre 
forholdene for skolevei, og tilrettelegge for en mer effektiv og trafikksikker rute til skolene i 
området.  

Tiltaket vil medføre erverv av stripearealer i private hager men forventes ikke å forringe 
mulighetene for lek og opphold for barn og unge. 

Landskap og estetikk 
Tiltaket utvider bredden for dagens løsning fra gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau på 
sørsiden av Ring 3. Deler av strekningen legges om bl.a. slik at traseen skal følge horisontal og 
vertikalkurvaturen til Ring 3 bedre. Det vil bli etablert nye støttemurer og støyskjermer som en 
del av gang- og sykkel tiltaket. Noe vegetasjon og trær blir fjernet i forbindelse med omlegging 
og breddeutvidelsen. 
 
Åpne regnbed med grøntpreg etableres tre steder langs strekningen. Disse beplantes med både 
gressplen, trær og busker. Det skal etterstrebes planter som tåler tørkeperioder, som er en 
utfordring knyttet til regnbed.  
 
Sykkelveg og fortau skal skilles med et smalere regnbed som beplantes. Nytt kollektivfelt og ny 
gang- og sykkelbru vil ikke forringe grøntområdene på nordsiden, annet enn at plasseringene vil 
sideforskyves. Nye støyskjermer og støttemurer vil fremstå tydelig som nyanlegg og det vil ta noe 
tid før ny vegetasjon på sørsiden vokser frem og reparerer grøntutrykket som går tapt under 
bygging. 
 
Trerekken på nordsiden av Ring 3 som inngår i bestemmelsesonen er besiktiget og fremstår i noe 
redusert tilstand. Tiltaket for kollektivfelt vil ikke kreve felling av trærne, disse vil derfor søkes 
bevart i anleggsperioden. Klarer man ikke dette skal bestemmelsesonen sikre oppføring av nye 
trær som erstatning for dagens trerekke. 

Trafikkforhold 
Kollektivtrafikken prioriteres i retning vest, fremfor øst, med etablering av 175 m kollektivfelt 
på vestvendt rampesystem. Tiltaket gir en moderat tidsgevinst for kollektiv i retning vest uten at 
bilkøen tilbake mot Ring 3 øker. Det er primært i rushtidssituasjoner at kollektivtrafikken er 
køutsatt i dag og effekten av eget felt for kollektiv vil komme positivt ut. 

 
Siden høyresvingetrafikk på rampen mot Dalsveien er lav vil kapasiteten i liten grad endres ved å 
etablere og merke opp høyre felt til kollektiv. Alle biler, rettfrem, venstresvingene og 
høyresvingene vil kjøre i venstre felt opp mot signalregulert kryss. Kollektivfeltet oppheves 20-30 
meter før krysset slik at biler som skal ta høyresvingbevegelse opp mot Dalsveien kan benytte seg 
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av dette feltet den siste biten. Kømessig gir dette akkurat samme situasjon som i dag bortsett fra at 
køen er i venstre felt og ikke i høyre felt. 

Hvor mye tid bussene vil spare er avhengig av hvor flinke bilistene er til å overholde 
oppmerkingen. Det etableres refuge mellom høyre (kollektiv) og venstre felt som viser tydeligere 
hvor kollektivfeltet oppheves. Dette øker terskelen for å legge seg for tidlig inn i kollektivfeltet og 
vil optimalisere besparelsen for kollektiv. 

Tiltaket for gående og syklende innebærer en omlegging av dagens trase, samt en breddeutvidelse 
av dagens anlegg. Tiltaket innebærer en standardbedring der gående og syklende vil få mer 
arealer. Dette vil bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for begge trafikantgrupper. 
Det er gunstig at gående og syklister gis separate arealer slik at konfliktnivået mellom 
trafikantgruppene holdes på et lavt nivå. For å ha et tydelig skille mellom gående og syklende, 
anlegges det et regnbed mellom sykkelvegen og fortauet. Dette arealet kan også benyttes til 
snøopplag. Regnbedet vil, som skrevet, øke adskillelsen og bedre trafikksikkerheten mellom 
gående og syklende. 
 
Heggelibakken blir fortsatt en blindveg. For å tilrettelegge for effektiv og trafikksikker 
veginfrastruktur etableres det en vendehammer for drifts- og nyttekjøretøy på tidligere 
parkeringsareal til Heggelibakken 64. Vendehammeren er blitt godkjent som fravikssøknad hos 
Oslo kommune ved Bymiljøetaten. 

Sosial infrastruktur 
Behovet for offentlig servicetilbud påvirkes ikke som følge av tiltaket. 

Teknisk infrastruktur 
Det vil være behov for noe omlegging av veglys og andre tekniske anlegg som berøres av tiltaket. 
Økt areal til fotgjengere og syklister vil også øke omfanget av asfalterte flater i planområdet og 
det er derfor ønskelig å legge til grunn lokal overvannsdisponering (LOD) så langt det er 
forsvarlig og økonomisk. Hva som er mulig å få til må detaljeres nærmere i byggeplanfasen. Det 
er i planforslaget sett på en løsning der alt overvann fra sykkelveg og fortau håndteres lokalt ved 
hjelp av regnbed. 
 
Ved ny støttemur langs rampen på nordsiden av Ring 3 vil Hafslunds kabler ligge tett opptil 
foreslåtte tekniske løsninger. Det samme gjelder for nytt landkar for ny gang- og sykkelbru. Dette 
må koordineres mot Hafslund nett i byggeplanfasen.  

Universell utforming 
Tiltaket vil sikre universell utforming på det nye overordnete vegsystemet som et ledd i å bygge 
opp om universelt utformete reisekjeder. Det overordnete vegsystemet som er ny sykkelveg med 
fortau, ny gang- og sykkelbru og nytt kollektivfelt på vestvendt rampesystem er utformet ihht. krav 
til universell utforming. Nytt system får tre påkoblingspunkter, hvorav nytt påkoblingspunkt ved 
Heggelibakken ikke vil la seg gjennomføre ihht. krav til universell utforming.  

Naturmangfold  
Planforslaget medfører at en hul eik ved Charlotte Andersens veg 7L må felles. Hule eiker er en 
utvalgt naturtype og reguleres i en egen forskrift under Naturmangfoldloven, kapittel IV. Som 
følge av dette krever lovens § 53 at det gjennomføres en konsekvensvurdering for å vurdere den 
aktuelle forekomstens betydning for naturtypens samlede utbredelse og økologiske tilstand: 

Det aktuelle eiketreet er ansett som lokalt viktig (C-verdi) som følge av dets begrensede størrelse 
og mangelfulle elementer som synlig hulldannelse og grov sprekkebark. I tillegg har treet en noe 
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skyggefull plassering. Det er ikke registrert spesielle arter i tilknytting til eika og potensiale for 
funn av slike vurderes som noe lavt. 

Planområdet befinner seg i et område med et stort antall gamle eiker og andre store, gamle trær. 
Innenfor en radius på 500 meter fra Charlotte Andersens vei 7L er det registrert 33 andre 
tilsvarende lokaliteter, enten som enkeltstående eiker eller områder med flere. Dette viser et 
økologisk funksjonelt nettverk for hule eiker og andre verdifulle trær med høy sannsynlighet for at 
spesialiserte arter knyttet til slike trær kan etablere seg og leve her. Samtidig innebærer det at 
felling av én eik kan ha mindre betydning for det totale mangfoldet i området.   

Statens vegvesen mener at denne eika har en begrenset betydning for det totale biologiske 
mangfoldet i området. Vurdert opp mot samfunnsinteressen ved å etablere en trafikksikker løsning 
for fotgjengere og syklister, mener vi at den valgte løsningen er det samfunnsøkonomisk beste 
alternativet. 

Det vises til fullstendig konsekvensvurdering som følger plansaken som vedlegg. 

Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilsand, 
samt effekten av påvirkninger.»  
Vurderingene er basert på registreringer i Naturbase. Dette anses som tilstrekkelig og at krav om 
kunnskapsgrunnlaget dermed er ivaretatt.  
 

§ 9 Føre-var-prinsippet 
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.»  
Naturverdiene i området og tiltakets begrensede omfang tilsier at føre-var-prinsippet ikke kommer 
til anvendelse i denne sammenheng.  
 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.» 
Det er ingen kjente utbyggingsplaner som vil medføre økt belastning på naturverdiene i området. 
Tiltaket anses å ha en begrenset innvirkning på økosystemene i området.  
 
§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»  
Statens vegvesen vil som tiltakshaver bære kostnadene hvis det kommer pålegg om utbedring eller 
avbøtende tiltak som forårsakes av tiltaket. 
 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater»  
Det er gjennomført ROS-analyse der uønskede hendelser knyttet til naturmiljø er belyst og 
avbøtende tiltak er identifisert. Videre vil det bli utarbeidet en egen Ytre miljøplan (YM-plan) i 
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senere planfase som skal belyse og stille krav til avbøtende tiltak for omgivelsene i anleggs- og 
driftsfasen. Statens vegvesen anser dette som tilstrekkelig. 

Miljøfaglige forhold 
Støy 
Et gang- og sykkelvegtiltak defineres som et «miljø- og sikkerhetstiltak» i retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Slike prosjekter, som ikke øker 
støyforholdene merkbart (mer enn 3 dB), kan gjennomføres uten å tilby avbøtende støytiltak. 
Støysituasjonen skal likevel alltid utredes og dokumenteres. 

Prosjektet har derfor utført støyutredninger med grunnlag i retningslinjen og veileder til denne 
(M-128) i henhold til gjeldende praktisering (vedtatt i Statens vegvesen Etatsledermøte med 
virkning fra 1. september 2018). Gjennomførte støyberegninger viser at planforslaget vil gi 
endring i støyforholdene for noen boliger som en følge av fjerning av noen bygninger. Ytterligere 
beregninger må gjennomføres til byggeplanen for endelig vurdering av om noen boliger skal 
tilbys tiltak i form av fasadeisoleringstiltak og/eller skjerming av lokal uteplass.    
 

Retningslinje T-1442/2016 kapittel 4, samt forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune skal 
legges til grunn for støy i anleggsfasen,  

 
Figur 27. Støykart langs planstrekningen: Kartet viser endringer av lydnivå ved 4 m høyde i 2038 med ÅDT 78300 og 70 km/t. 

Det vises til fullstendig støyrapport som følger plansaken som vedlegg. 
 
Lokal luftkvalitet 
Tiltaket med å etablere sykkelveg med fortau, gang- og sykkelbru og kollektivfelt vil ikke føre til 
redusert lokal luftkvalitet for planområdet. Veistrekningen har høy trafikkbelastning og 
luftkvaliteten følges opp i henhold til retningslinje T-1520. 
 
I dag er det en del løvtrær i varierende høyde langs vegen som til en viss grad bidrar til skjerming 
mot trafikken. Vegetasjonen kan gi en lokal positiv effekt på lokal luftkvalitet ved at trærne fanger 
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opp noe partikler og svevestøv i sommerhalvåret når det er løv på trærne. Skjermingseffekten er 
avhengig av høyden på vegetasjonen og hvor tett vegetasjonen er, og om vinteren når 
luftforurensningen er størst er bartrær mer effektive enn løvtrær. 
 
Når planforslaget skal bygges vil en stor del av vegetasjonen langs strekningen måtte fjernes. Ny 
vegetasjon vil beplantes der det er mulig. Det vil imidlertid ta noe tid før denne vegetasjonen gir 
tilsvarende skjermingseffekt mot luftforurensning som eksisterende beplanting, og lokalt kan det 
forventes en noe redusert luftkvalitet frem til ny vegetasjon er reetablert. 
 
Forurensning  
I henhold til grunnforurensningskartene er det et begrenset potensiale for forurenset grunn langs 
strekningen. Behovet for miljøtekniske grunnundersøkelser avklares i byggeplanfase. Dersom det 
gjennomføres og det avdekkes forurensning, skal det utarbeides en tiltaksplan som skal legges til 
grunn for graving og massehåndtering i anleggsfasen. 
 
Grunnforhold 
Utførte grunnboringer og geoteknisk prosjektering tilsier at anlegget er gjennomførbart. 
Boringene viser at øverste 3-4 m av løsmassene består av tørrskorpeleire og under er det grus, 
sand og bløt til middels fast leire. Bergskjæringen i området vurderes som stabil. I forkant av 
byggeplanarbeidet må det vurderes om fjellskjæringen skal dekkes med sprøytebetong for å 
forlenge levetiden og minske behovet for vedlikehold. Grunnen i reguleringsområdet anses som 
egnet fundamenteringsgrunn for reguleringsformålet. Terrengstabilitet ligger over kravet og er 
dermed tilfredsstillende i reguleringsområdet iht. gjeldende standard og regelverk. Det må også 
i byggeplanarbeidet tas graveprøver av morenen slik at bæreevnen, setningsberegninger og 
lokal stabilitet til denne kan vurderes i mer detalj.  
 
Det vises til fullstendig geoteknisk rapport som følger plansaken som vedlegg. 
 
Flom 
Planområdet påvirkes av et lite nedslagsfelt for nedbør og er ikke utsatt for flom. I nær 
tilknytting til planområdet går det naturlige flomveier. Tiltaket som er foreslått vil ikke endre på 
de naturlige flomveiene. jmf. Figur 27. 

 
Figur 28. Urbane flomveier i tilknytting til planområdet, kilde: Bymiljøetatens kartbank 
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Overvann 
Det legges til grunn lokal overvannshåndtering så langt det er teknisk og økonomisk akseptabelt. 
Tross økte flater med utvidet sykkelveg med fortau er det nøye planlagte metoder for å håndtere 
overvann. Overvann på strekningen skal føres til regnbed, der Oslo kommunes prinsipper og 
strategier for overvannshåndtering skal følges. 
 

I tekniske tegninger (vedlegg) er det videre beskrevet med tekniske tegninger metoder 
for dette. Mer detaljert håndtering av overvann vil avklares i byggeplanfasen. 

Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet ROS-analyse for tiltaket, se eget vedlegg for komplett rapport. 

I anleggsfasen og driftsfasen er det vurdert uønskede hendelser knyttet til miljø og helse. 

Det er særdeles uønskede hendelser knyttet til naturmiljø som peker seg ut. Det er derfor lagt ned 
arbeid i å identifisere og beskrive avbøtende tiltak. I senere byggeplanfase vil det bli utarbeidet en 
egen Ytre miljøplan som vil definere avbøtende tiltak for omgivelsene i anlegg og driftsfasen.  

Knyttet til helse sees det behov for avbøtende tiltak for å unngå ulykker mellom myke trafikanter 
og anleggstrafikk. Det er foreslått tiltak enten i form av fysisk skille mellom trafikantgruppene, 
eller å omlegge hele gang- og sykkelruten til nordsiden under anleggsarbeidet. 

Ved å gjøre tiltak, spesielt i anleggsfasen, vil man med stor sannsynlighet unngå ulykker og skader. 

Statens vegvesen anser dette som tilstrekkelig 

Økonomiske konsekvenser 
Statens vegvesen, Region øst, Vegavdeling Oslo, har prioritert prosjektet «Ring 3 Holmenveien 
– Dalsveien» i sin prosjektportefølje til Bymiljøavtalen, med byggestart tidligst i 2023. Tiltaket 
har en forventet kostnad på ca. 293 millioner kroner. Det er per d.d. ikke budsjettert midler til 
bygging. 

Juridiske forhold 
Grunnerverv 
Tiltaket berører arealer som både er avsatt og regulert til trafikkformål og boligbebyggelse, og er 
også opparbeidet deretter med veg og bolig med tilhørende hage.  
 
Det er varierte former for erverv. Mange av eiendommene må avstå en stripe fra sine hager. For 
mange av disse eiendommene, går det også tapt hekker, store trær og gjerder. Tre av eiendommene 
har husene liggende i veilinjen til ny sykkelveg med fortau og disse legges det opp til å løse inn i 
sin helhet. Dette gjelder Solskinnkroken 13 (35/294), Heggelibakken 40-42 (35/293) og 
Heggelibakken 64 (35/886). 
 
Areal til de nye adkomstvegene må enten skaffes gjennom avståelse fra eiendommene den legges 
over, eller at de eiendommene avstår veirettigheter. Dette må det forhandles om i 
grunnervervsprosessen. Heggelibakken 97 (35/797) er tenkt å innløses i sin helhet for å kunne 
realisere den ene av de to nye adkomstveiene. Heggelibakken 99 og 101 (hhv 35/796 og 35/342) 
har parkeringsplass over Heggelibakken 97 som de må få beholde på eiendommen. 
 
En del eiendommer mister også opparbeidede parkeringsplasser. Det vises til eget avsnitt om dette. 
 
Tabell under viser totalt omfang av grunnerverv på prosjektet. For mer detaljerte lister se på W-
tegninger i prosjektets tekniske tegninger som vedlegg. Merk at arealene er foreløpige mål og at de 
vil avklares nøyaktig ved oppmåling. Det er flere steder langs Ring 3 ikke ajourført riktig 
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eiendomsgrenser etter ringveiprosjektet på 1980-tallet i kartsystemene. Vegvesenet går ut i fra det 
som ble ervervet den gang. De arealene som er en del av ringveien er markert grått i w-tegningen. 
 

 

 
 

 

Gårds-
/bruksnr. 

Permanent 
m2 

Midlertidig   
m2 

Permanent 
klausulert m2 

32/934   296   

35/503   46   

32/36 119 226   

35/359 353 293   

35/1263 117 421   

35/294 726     

35/1304 168 377   

35/293 1111     

35/280 438 453   

35/313   240   

35/257 129 258   

35/319   52   

35/436   7   

35/859   16   

35/439 157 96   

35/765 52 67   

35/886 1176     

35/348   348 157 

35/347 82 230 62 

35/346 91 205   

35/797 923     

35/308 66 135 174 

35/1272 5 357 201 

35/333 
 

20 
 

35/901   25 2 

35/806   29 17 

35/807   32 27 

35/808   36 48 

35/839   40 16 

35/1239   127   

35/298   162   

40/91   20   

35/327 6 362   

40/5  25  

40/150   
 

                455 
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Permanent erverv: Dette markerer arealer som grunneieren må avstå til bygging av tiltaket. 

Midlertidig erverv: Dette markerer arealer Statens vegvesen må bruke under byggeperioden, men 
som grunneier får tilbake når byggeperioden er ferdig. Vilkår for tilbakeføring må avtales i 
grunnervervsprosessen. 

Permanent klausulert: Dette markerer areal som grunneier beholder, men som det er gitt 
restriksjoner i bruken eller som andre får rettigheter på. Dette kan for eksempel være arealer med 
frisiktslinje der det ikke er lov å ha høy vegetasjon eller annet som forhindrer sikt. Et annet 
eksempel er der andre får veirett eller rett til parkering. 

Samlet behov for grunnerverv utgjør 5719 m2 permanent, 5001 m2 midlertidig, og, 1159 m2 

permanent klausulert areal. 

Utvidet ekspropriasjon 
Avståelsen vil føre til at tiltaket kommer svært tett til flere av bygningene. Hvis en eiendom mister 
mye av sin verdi for eieren, kan han eller hun kreve eiendommen innløst etter bestemmelsene i 
ekspropriasjonslovens § 8. Vegvesenet har fått utarbeidet et notat med spørsmålet om enkelte 
grunneiere ville fått medhold i skjønnsretten i å få utvidet ekspropriasjonen til å gjelde hele 
eiendommen selv om veiarealet bare beslaglegger en stripe. Hensikten var å få bedre oversikt over 
konsekvenser av planen der tiltaket ville komme tett på bygningskroppen. 
 
Vilkåret for å kreve utvidet ekspropriasjon er at eiendommen har mistet mye av verdien for eieren. 
Vurderingen skal være både objektiv og subjektiv. Det er situasjonen til en hvilken som helst 
boligeier som legges til grunn. Det er to lagmannsrettsavgjørelser som kan nevnes, Rt. 2011 s. 
1369 og LG-2015-16447. 
 
Rapporten konkluderer med at vilkårene sannsynligvis ikke er til stedet for noen av eiendommene. 
Fellestrekk for alle, er at boligen kan benyttes som før, dog at hagearealet reduseres en del. Dette 
er ikke uvanlig i stripeervervssituasjoner. 

Parkering 
Flere eiendommer mister lovlige opparbeidede parkeringsplasser ved avståelse av grunn til 
sykkelvegen med fortau eller ved anleggelse av de nye adkomstveiene. De tapte 
parkeringsplassene vil bli forsøkt opparbeidet andre steder på eiendommen, eller så nært som 
mulig. 
 
Solskinnskroken 11-15 (35/1263), har 11 registrerte parkeringsplasser i dag, og vil få dette også i 
ny situasjon. 
 
Heggelibakken 44 (35/280), har seks registrerte parkeringsplasser i dag, og vil få dette også i ny 
situasjon. 
 
Heggelibakken 81B (35/348//2), mister sine garasjeplasser som følge av adkomstvegen. Det 
planlegges å anlegge en parkeringsplass syd-øst på eiendommen ved tidligere garasje, og en i vest, 
langs med ny adkomstveg. 
 
Heggelibakken 79 (35/808), mister sin eneste registrerte garasjeplass, og eiendommen er såpass 
liten at reetablering på samme eiendom ikke er mulig. Det foreslås derfor å opparbeide en 
parkeringsplass på Heggelibakken 81 (35/348) som avbøter ulempen 

Adkomstveien forbi Charlotte Andersens veg 7F-Q og 7L er tilpasset slik at færrest mulig 
parkeringsplasser tas. Charlotte Andersens veg 7L (35/308), har to registrerte parkeringsplasser i 
dag, og vil få dette også i ny situasjon. 
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Charlotte Andersens veg 7F-Q (35/1272), har 18 registrerte parkeringsplasser og vil i ny situasjon 
få igjen 15 plasser. Det virker ikke som mulig å reetablere de siste tre plassene uten store inngrep 
på tredjepersoner. De tapte parkeringsplassene blir dermed å erstatte i grunnervervsprossen. 

Andre juridiske forhold 
Med unntak av søknadspliktige støyskjermer, gang- og sykkelbru og murer vil tiltaket være 
detaljavklart gjennom reguleringsplanen.  
 
Plan- og bygningsetatens kommentarer og/eller suppleringer 
 



 

 

3 Medvirkning 
Plan- og bygningsetaten skriver dette kapittelet, basert på innsendte forhåndsuttalelser og 
kommentarer fra forslagsstiller. 

4 Forslagsstillers argumentasjon 

4.1 Forslagsstillers faglige begrunnelse 
 
Kollektiv 
Som utgangspunkt for planforslaget ønsket Statens vegvesen å prioritere kollektivtrafikken ved å 
etablere kollektivfelt i begge retninger. Foreliggende alternativ er et minimumsalternativ basert 
på omdisponering av feltbredden på Ring 3 og vestgående rampesystem, samt en 
sideforskyvning av eksisterende murer, slik at det kan etableres gjennomgående kollektivfelt i 
retning vest på rampen der forsinkelsene er størst i dag.  
 
Kollektivfeltet er plassert i høyre kjørefelt på rampen, og skal med dette sikre at buss får en 
optimal kjøresituasjon frem mot signalregulert kryss på Smestadlokket. Utførte 
kapasitetsberegninger viser at tiltaket gir moderat tidsgevinst for kollektiv i retning vest. Bilkøen 
tilbake på Ring 3 blir uendret da rampen kun har ett felt i dag. Kollektivfelt sikrer en strekning 
der bussene slipper å stå i kø sammen med den øvrige biltrafikken.  
 
Gange og sykkel 
Det ønskes å bedre forholdene for både gående og syklister. Dette gjøres ved å anlegge 
sykkelveg med fortau på sørsiden av Ring 3, hvorav deler av sykkelvegen legges i ny trase. 
Traseen omlegges for å fjerne alle konfliktpunkter med kryssende avkjørsler og eksisterende 
systemskifter. I tillegg vil en ny trase bedre vertikal og horisontalkurvaturen på strekningen. 
 
Sykkelvegen med fortau foreslås skilt av hverandre med et grøntbelte som vil fungere som et 
regnbed. Dette anses å ivareta føringene om lokal overvannshåndtering, samtidig som det vil 
fungere som snødeponi på vinterstid. Regnbedet vil også gjøre at sykkelvegen vil oppleves 
som attraktiv da det bidrar til å erstatte en del av det grønne som utvidelsen av anlegget 
fjerner. 
 
Foreslått tiltak for sykkel og gange innebærer en sammenhengende løsning på sørsiden av 
Ring 3 fra Holmenveien til Dalsveien. Konfliktpunktene med hyppige systemskifter, inn/- og 
utkjøringer, samt kjøreveg til 10 eiendommer/12 boenheter er fjernet, og anlegget fremstår 
som høystandard. For å nå politiske mål om økt sykkelandel, tenke fremtidsrettet, samt 
tilrettelegge for bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet er det viktig med 
sammenhengende og logiske strekninger for gående og syklende. Foreslått tiltak vil fjerne alle 
konfliktpunkter og tilrettelegge for bedre påkoblingsmuligheter for myke trafikanter. 
 
Ring 3 ruten er en viktig transportveg for gående og syklende. Det er allerede på flere 
strekninger langs Ring 3 blitt oppgradert eller bygget nye løsninger for gående og syklende. En 
opparbeiding av denne strekningen vil dermed gi en bedre og sammenhengende Ring 3 rute i 
sykkelvegnettet. 
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Planforslaget kobler seg på nybygd anlegg for gående og syklende mellom Ris skole og 
Holmenveien. Øvrige gang- og sykkelveger og påkoblingspunkter i planforslaget vil justeres 
på eksisterende plassering. På nordsiden av Ring 3 skal det bygges ny mur for å få plass til 
kollektivfelt på vestvendt rampesystem. Gang og sykkelvegen på baksiden av denne må 
justeres i anleggsfasen, men ferdigstilt vil den være 3 meter som i dag, og ligge på samme 
sted. 
 
Påkoblingspunktene til ny sykkelveg med fortau ved Solskinnskroken, ny gang- og sykkelbru 
og ved Heggelibakken vil justeres med tanke på stigning og kurvatur. Solskinnskroken vil 
beholdes tilnærmet som før, mens påkoblingspunkt ved Heggelibakken vil bli et nytt punkt 
som følge av omlegging av Ring 3 ruten. Dette påkoblingspunktet skal sikre at boligområdet 
lettere skal få tilgjengelighet til ny sykkelveg med fortau. Påkoblingspunktet ved ny gang- og 
sykkelbru er der i dag, men fungerer i hovedsak kun som en tverrforbindelse mellom 
boligfeltene. Et nytt gang- og sykkelvegsystem vil gjøre dette krysset mer oversiktlig, og vil i 
tillegg til å brukes som tverrforbindelse brukes som et påkoblingspunkt til ny sykkelveg med 
fortau. 
 
Vendehammer 
Det ønskes å legge til rette for bedre snumuligheter for drifts- og nyttekjøretøy på 
Heggelibakken som er en offentlig blindveg. Dette gjøres ved å anlegge en vendehammer på 
eksisterende parkeringsarealet til Heggelibakken 64, like før nytt påkoblingspunkt til 
sykkelveg med fortau. Vendehammeren vil gjøre snumuligheter mer oversiktlig, og vil kunne 
gjennomføres ved bruk av en svingebevegelse.  
 
Gang- og sykkelbru 
Dagens eksisterende gang- og sykkelbru må rives som følge av omdisponering av 
feltbreddene på Ring 3, samt omlegging av traseen for gående og syklende. Ny gang- og 
sykkelbru vil være bredere, mere universelt utformet, og inneha et område rundt avsatt for 
grønt. Den nye bruen vil bedre forholdene for tverrforbindelsen mellom boligfeltene, ha 
påkoblingsmulighet til ny sykkelveg med fortau, samt tilrettelegge for en sikker skoleveg. 
Løsningen er også fremtidsrettet med tanke på fortetting og områdereguleringen av Smestad, 
og Vinderen. 
 
Bru og rampesystem er valgt med en sirkulær rampe lagt over Heggelibakken 40/42. Dette er 
gjort med tanke på arealdisponeringen i området. Ved å konsentrere inngrepet på 
eiendommen, får man til en trafikksikker løsning der nytt bru og rampesystem lander på 
fortauet på ny foreslått sykkelveg. Arealutnyttelsen i det samlede bomiljøet bedres ved å total 
innløse en eiendom. En totalinnløsing bidrar også med arealer som kan benyttes til 
opparbeidelse av grønt. Innenfor dette området er det bl.a. foreslått overvannshåndtering og 
arealer til snødeponi. 
 
Adkomstveg 
Deler av dagens gang og sykkeltrase har kjøreveg til eiendommer. Siden trafikantgruppene skal 
skilles i planforslaget vil dagens adkomstløsning omlegges for de 10 eiendommer/12 boenheter 
som mister dette. De omlagte adkomstvegene til boligområdet reguleres til felles adkomstveg. 
 
Utført utredning vedrørende nye og omlagte adkomstveger viser at vi må fokusere på helheten i 
prosjektet, og det samlede boligområdet. Dette betyr at mange beboere vil oppleve at prosjektet 
får konsekvenser for deres eiendom. Det er gjort en grundig gjennomgang av området, med 
tanke på kostnader, rivning av bebyggelse, fremkommelighet/veg geometri, verneverdier, 
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arealbeslag og landskap. Alternativene ble vektet mot dette og man kom frem til 3 alternativer 
som ble nøyere gjennomgått.  

Valgt løsning, alternativ B1, skilte seg ut som det alternativet med flest styrker og færrest 
svakheter med tanke på ikke prissatte konsekvenser. Alternativet hadde i tillegg liten 
berøringsgrad, og i hovedsak var de berørte eiendommene de som hadde behov for ny 
adkomstvegløsning. 

Fordelen med valgt løsningen er bl.a. at trafikken fra boligene fordeles på to adkomstveier. 
Et av alternativene er at all biltrafikk ble ledet inn på en lengre adkomst vei. Belastningen 
kunne da blitt for stor. Videre er utføringen enkel og oversikten for trafikantene god. 
Alternativene som man vurderte, der adkomstveien skulle komme fra flere punkter fra 
Charlotte Andersen vei ville berørt flere beboere, og ville vært mer uoversiktlige. Etter en 
totalvurdering mener forslagsstiller at den valgte løsningen er best egnet. 
 
I etterkant har alternativ B1 blitt ytterligere optimalisert med tanke på helheten i prosjektet 
og boligområdet. Som en følge av den videre optimaliseringen, har vi sett oss nødt til å 
justere stigningen på ny påkobling ved Heggelibakken 81. Vi har optimalisert den samlede 
innkjøringen fra Heggelibakken med tanke på trafikksikkerhet, funksjon og estetikk, samt 
for å minimere ulempene for det samlede bomiljøet i området. Plasseringen henger også 
sammen med planlagt ny sykkelveg med fortau, og hvordan hele systemet skal bli mest 
mulig sammenhengende og universell utformet. 
 
I etterkant av innsendt planforslag 09.07.2019 har man ytterligere jobbet med adkomstvegen fra 
Charlotte Andersens veg. For å sikre adkomstrettigheter har eksisterende regulert felles 
adkomstveg i regulering S-4985 blitt innlemmet i ny foreslått adkomstveg. Ved å innlemme den 
eksisterende felles adkomstvegen inn i ny foreslått sikrer man et helhetlig system med en felles 
adkomst fra Charlotte Andersens veg.  

5 Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering <og 
alternativ> 

Plan- og bygningsetaten vil skrive denne delen. 

6 Kart og bestemmelser 
Forslagsstiller/fagkyndig sender inn forslag til plankart og reguleringsbestemmelser. Plan- og 
bygningsetaten vil ferdigstille denne delen, etter avklaring med forslagsstiller/ fagkyndig.  

7 Vedtak om offentlig ettersyn 
Plan- og bygningsetaten vil skrive denne delen. 
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