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FORORD
Statens vegvesen skal utrede det fremtidige riksvegsystemet i Groruddalen som grunnlag for valg
av riksvegdiagonal mellom rv. 4 Trondheimsveien
og rv. 163 Østre Aker vei, og for fremtidig kapasitet og utforming av det tilgrensende riksvegnettet:
rv. 4, rv. 163 og rv. 191. Ny riksvegdiagonal skal
avlaste Trondheimsveien. Det er ikke avklart om
ny diagonalforbindelse skal ligge på Fossum eller
Bredtvet. Systemanalysen skal omfatte fire delrapporter og en hovedrapport, som til sammen
skal danne grunnlag for anbefaling av fremtidig
riksvegsystem. Systemanalysen skal være grunnlaget for videre arbeid med planprogram, KU og
reguleringsplan, der ny riksvegdiagonal inngår.
Denne kollektivtransportstrategien er en av de fire
delrapportene. Kollektivtransportstrategien sammenstiller eksisterende og nye strategier til en
samlet, avgrenset strategi for riksvegnettet i Groruddalen. Kollektivtransportstrategien skal gi en
beskrivelse av hva som skal tas med av kollektivløsninger som skal vurderes i systemanalysen.
Hensikten er å øke kollektivandelen på personreiser i Groruddalen ved å utarbeide et sammenhengende og tilgjengelig kollektivtilbud.
Da arbeidet startet opp ble Plan Urban as leid inn
til å utarbeide strategien. I september 2016 gikk
Plan Urban as inn i Norconsult as, og arbeidet er
derfor ferdigstilt av Norconsult as. De samme ressursene hos konsulenten har fulgt arbeidet fra
start til slutt.
Hos Statens vegvesen har Liv Elster og Lise-Lotte
Bjarnadottir ledet arbeidet. Arbeidet med kollektivtransportstrategien er fulgt av en prosjektgruppe,
hvor Ruter, Jernbaneverket, Bymiljøetaten og
Plan- og bygningsetaten har vært representert.
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1 /// INNLEDNING
1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT
Gjeldende kommuneplan for Oslo er basert på en

For å bidra til utvikling av et godt kollektivsystem
er det behov for å avklare behovet for utvikling av

strategi hvor den tette byen utvides via transformasjon og fortetting «innenfra og ut» (Oslo kommune 2015). I kommuneplanen skisseres det et

kollektivnettet, og å gjennomføre fysiske tiltak.
Kollektivtransportens rolledeling på hovedvegnettet i Groruddalen må avklares. I tillegg må det av-

boligpotensial i Groruddalen på 52 000 nye boliger, og et næringspotensial på 4,7 millioner m2.
Realisering av dette potensialet er i stor grad tenkt

klares hvilke kollektivknutepunkt i Groruddalen
som bør utvikles som omstigningssted buss-bane.

gjennom transformasjon av dalbunnen.
Reiser tilknyttet Groruddalen har til dels svært høy

Denne kollektivtransportstrategien skal være et
grunnlag for prioriteringer på riksvegnettet i Groruddalen. Strategirapporten tar utgangspunkt i

bilandel i dag. Ytterligere byutvikling vil generere
flere reiser både for person- og næringstransport.
For å nå overordnede mål om at trafikkveksten

flere eksisterende rapporter. Det er spesielt lagt
fokus på Kommuneplan for Oslo 2015, Regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus, Ru-

skal tas med miljøvennlige transportformer, må
flere av de som reiser i, gjennom og til/fra Groruddalen i fremtiden, benytte miljøvennlige transport-

ters rapport M2016, KVU Oslo-Navet og Strategisk plan for Hovinbyen.

former. Da må kollektivsystemet ha god kapasitet
og være attraktivt. Det må ha en robust nettverksstruktur med tydelig definerte linjer, høy frekvens,

Kollektivtransportstrategien omfatter hele Groruddalen, med fokus på riksvegnettet (rv.4 Trondheimsveien, rv. 163 Østre Aker vei fra bygrense til

gode omstigningsmuligheter og god fremkommelighet.

Ring 3 og rv. 191 Nedre Kalbakkvei fra Østre Aker

Figur 1.1 Geografisk avgrensning for kollektivtransportstrategien. De viktigste vegene er markert med gult og rødt.
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vei til E6). I tillegg vil kollektivtransportstrategien
omtale deler av det kommunale vegnettet, fordi

1.3 STATENS VEGVESEN PLANLEGGER FOR
BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT PÅ VEG

disse vegene inngår som et viktig element i et helhetlig system.

Valg av reisemiddel påvirkes av en rekke faktorer
knyttet til arealbruk og transportsystemet som helhet, kvaliteten på kollektivtilbudet (f.eks. fremkom-

Kollektivtransportstrategien skal:
» sammenstille eksisterende og nye strategier til

melighet og frekvens) i tillegg til regulering av bilbruk (f.eks. parkeringsrestriksjoner og rushtidsavgift). For å få flere til å reise kollektivt, kreves der-

en samlet, avgrenset strategi
» vise kollektivtrafikkens behov, inn mot systemanalysen

for flere typer tiltak og virkemidler. Kollektivsystemet er én bit, som igjen kan deles inn i infrastruktur, materiell og rutetilbud.

» vurdere hvilke nye muligheter eventuelle nye
vegforbindelser gir til kollektivsystemet
1.2 EN DEL AV EN SYSTEMANALYSE
Denne kollektivtransportstrategien er en av fire
delrapporter i en helhetlig systemanalyse for riksvegnettet i Groruddalen. I systemanalysen utredes
fremtidig riksvegsystem i Groruddalen inkludert en
ny riksvegdiagonal mellom rv. 4 Trondheimsveien
og rv. 163 Østre Aker vei. To alternative traseer
for diagonal skal utredes: Fossumdiagonalen og
Bredtvetdiagonalen (se kapittel 4.2). Målet med
utredningen er å komme frem til et riksvegsystem
som gir bedre bomiljø, bedre fremkommelighet for
miljøvennlige transportformer og forutsigbar fremkommelighet for tungtransport i Groruddalen med
et skiltet tungtransportnett.

Statens vegvesen som forvalter av riksveger har
sektoransvar for vegtransportsystemet som helhet, deriblant kollektivtransport. Statens vegvesens kollektivtransportstrategi for Groruddalen har
derfor som hovedoppgave å vise utfordringer og
behov for utvikling av kollektivtransport på riksvegnettet. Det er imidlertid nødvendig å se denne utviklingen i sammenheng med resten av kollektivsystemet. Strategien viser derfor hvordan kollektivsystemet som helhet bør virke for å bidra til å nå
overordnede mål.
Figur 1.2 viser hvordan ulike aktører har ansvar
for ulike elementer som bidrar til økte kollektivandeler. Hovedfokus i denne kollektivtransportstrategien er markert med sirkel.

Figur 1.2 Mange elementer påvirker valg av reisemåte. Ulike aktører har ulike roller og ansvar.
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1.4 METODER OG DATAGRUNNLAG
Datagrunnlag

1.6 DEFINISJONER OG ORDFORKLARINGER
Knutepunkt. områder med vesentlig utveksling av

Statens vegvesen har sammenstilt reisemiddelfordelingen for bydeler og kommuner i Oslo og
Akershus i dagens situasjon (Statens vegvesen

passasjerer og/eller områder som er planlagt for
omstigning, som ledd i en viktig reisekjede.

2016). Reisemiddelfordelingene er basert på MISdata fra Ruter for perioden 2012–2014.

Byttepunkt. Et punkt der to eller flere linjer mø-

For å studere reisemønster på et mer detaljert
nivå er det hentet ut data fra transportmodellen
RTM23+. Modellen viser antall reiser fordelt på

holdeplassen som byttepunkt selv om det kan foregå passasjerutveksling på holdeplassen.

ulike transportmidler mellom soner i Oslo og
Akershus.

Bybuss. Busser som kjører i byområder i Oslo og

For studier av Groruddalen er det tatt utgangspunkt i Oslo kommunes inndeling i delbydeler.
Groruddalen består av fire bydeler som igjen kan

Regionbuss. Busser som kjører mellom Oslo og

deles inn i til sammen 22 delbydeler.

grønne.

1.5 AKTØRER OG MEDVIRKNING

Fjernbuss. Busser som kjører mellom Oslo og

For å ivareta gode helhetsløsninger og synergieffekter er det viktig å se på det samlede vegnettet
og kollektivsystemet. Samarbeid mellom etatene

Akershus og andre fylker. Flybussene er også
fjernbusser. Andre eksempler er Timekspressen.

og koordinering av tiltak er viktig for å sikre best
mulig løsninger. Det har derfor vært opprettet en
tverretatlig prosjektgruppe som har fulgt arbeidet

Hovedveg. Overordnet veg i et trafikkdifferensiert

med kollektivtransportstrategien. Prosjektgruppen
har bestått av representanter fra Bymiljøetaten,
Plan- og bygningsetaten Jernbaneverket, Ruter og
Statens vegvesen Region øst. Det er avholdt tre
prosjektgruppemøter, hvor aktørene har diskutert

tes, slik at reisende kan gjøre en omstigning. Der
det finnes bedre alternativer for bytte, regnes ikke

Akershus. Bybussene er røde i Oslo.

Akershus. Regionbuss brukes også om busser
som kjører lokalt i Akershus. Regionbussene er

vegsystem. I Groruddalen finnes det både statlige
og kommunale hovedveger.
Lokalveg. Veg som er beregnet for den interne
trafikken innen et begrenset område. Lokalvegene
i Groruddalen er kommunale.

betydningen av gjeldende planer og strategier og
kommet med innspill til utvikling av en samlet og
avgrenset strategi for Groruddalen.
Møtene har vært strukturert som arbeidsmøter der
deltakerne har arbeidet i grupper og diskutert i
plenum. Hensikten med det innledende møtet var
å skape en felles forståelse for utviklingen av kollektivsystem og arealbruk i Groruddalen. Videre
har møtene blitt brukt til å diskutere de ulike knutepunktene og traseenes roller og egenskaper.
Med bakgrunn i møtene har det blitt utarbeidet
kart som viser det fremtidige kollektivnettet i Groruddalen, disse benyttes som utgangspunkt i strategien. Fordeler og ulemper ved å etablere diagonal har også blitt diskutert i møtene.
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2 /// KOLLEKTIVTRANSPORT I GRORUDDALEN I DAG
2.1 KOLLEKTIVTILBUDET I DAG
Lokalt kollektivtilbud

restriksjoner på av- og påstigningsmønsteret. I tillegg har noen regionbusser et kjøremønster som

T-banenettet i Groruddalen består av linje 2 til Ellingsrudåsen og linje 4 og 5 til Vestli. Det er 7,5
minutters frekvens på linje 2, og til sammen 7,5

minner mye om lokalbussene. Disse har hyppige
stopp og ingen av- og påstigningsrestriksjoner.
Eksempel på slike busser er buss 401.

minutters frekvens på linje 4 og 5 gjennom Groruddalen. I tillegg betjener linje 3 til Mortensrud og
linje 1 og 4 til Bergkrystallen enkelte stasjoner i

I tillegg til Ruters regionbusser går det fjernbusser
på alle de tre store riksvegene i Groruddalen. Fly-

nedre del av Groruddalen, ved Bryn.
Groruddalen har god dekning av bybuss (se Figur

bussen har ruter som trafikkerer både E6, Østre
Aker vei og Trondheimsveien. Flybussene har
mange stopp. På E6 går det også andre fjernbus-

2.1), og de fleste linjene har en frekvens på 15–20
min gjennom hele dagen. Av langsgående traseer
er rv. 4, Trondheimsveien den traseen som betje-

ser, som «Timeekspressen» til Gjøvik og «Nettbuss-ekspress» til Elverum. Begge disse stopper
på Helsfyr og Furuset skole. I tillegg trafikkeres E6

nes av flest bybusser. Østre Aker vei– Strømsveien–Professor Birkelands vei og Tvetenveien–
Linderudveien–Jerikoveien er andre traseer som

av noen fjernbusser som ikke har stopp i Groruddalen.

betjenes av lokale busser.

Jernbanen betjenes av linje L1 (Spikkestad-Lillestrøm) med 15-minutters frekvens i rush.

På tvers av dalen er det bussbetjening i hovedsak
langs fire traseer: langs Ring 3 mellom Manglerud
og Sinsen, mellom Sinsen og Tveita via Brobekkveien, mellom Trosterud og Grorud via Nedre Kalbakkvei og mellom Furuset og Grorud via Gransdalen. De fleste linjene som trafikkerer disse traseene har 15 minutters frekvens på dagtid.
Regionalt kollektivtilbud
De regionale reisemulighetene i Groruddalen be-

Knutepunkter og byttepunkter
De ulike elementene i kollektivsystemet møter
hverandre i en rekke knute- og byttepunkter (se
definisjoner i kapittel 1.6). I byttepunktene kan de
reisende stige om mellom ulike linjer. I knutepunktene møtes flere linjer og det skjer en vesentlig
passasjerutveksling mellom de ulike linjene. Til
sammen bidrar dette til å bygge nettverk hvor de
kollektivreisende har flere reisemuligheter. Da-

står av buss og jernbane. Regionbussene betjener
i hovedsak tre traseer: Trondheimsveien, Østre

gens knute- og byttepunkter vises i Figur 2.2.

Aker vei og E6. Disse traseene betjener regionale
reiser til/fra Nittedal, Lørenskog, Lillestrøm og Romerike for øvrig. Det finnes få eller ingen tverrgå-

Sinsen, Økern, Bryn og Helsfyr er knutepunkt som

ende forbindelser for regionale reiser til/fra Groruddalen.
Noen av regionbussene som kjører langs Trondheimsveien har hyppige stopp i Groruddalen, men
lengre inn mot Oslo er det noen restriksjoner på
av- og påstigningsmønsteret. Buss 301 er et eksempel på dette. Inn mot Oslo bussterminal har
buss 301 siste påstigning på Sinsenkrysset, men
stopper likevel på resterende holdeplasser for avstigning. Slike av- og påstigningsrestriksjoner gjelder for flere regionbusser både på Trondheimsveien og Østre Aker vei. Regionbussene som kjører langs E6 har imidlertid færre stopp og ingen
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binder Hovinbyen og Groruddalen sammen med
indre by. I alle disse knutepunktene kan man bytte
mellom ulike transportmidler, samt et flertall busslinjer. Grorud senter, Grorud stasjon og Furuset er
viktige knutepunkt nord i Groruddalen. I disse kan
man bytte mellom buss til bane. Alle knutepunktene har en viktig rolle i kollektivnettverket.
I tillegg til knutepunktene kommer byttepunktene.
Byttepunktene er ikke like viktige i nettverket, men
har en viktig funksjon for omstigning.

Figur 2.1 Utdrag fra Ruters kart over
linjenettet for bybusser i Groruddalen
(fra ruter.no).

Figur 2.2 Dagens kollektivnettverk i Groruddalen.
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2.2 KOLLEKTIVPRIORITERING
Det er i dag kollektivfelt på deler av rv. 4 Trondheims-veien og E6, men kollektivfeltene er ikke
gjennomgående. Det er også flere strekninger
med kollektivfelt i Strømsveien og videre i Professor Birkelands vei mellom Alnabru og Furuset.
Alle strekningene har høy trafikk og går på langs
av Groruddalen, parallelt med skinnegående kollektivtilbud i området. I tillegg er det noe kollektivfelt langs Ring 3, helt i ytterkant av området.
Det er få kollektivfelt på tverrforbindelser og lokalveger i dalen. Vegsystemet består i hovedsak av
tofelts bilveg med mange rundkjøringer. I slike
vegsystem er det i utgangspunktet vanskelig å prioritere buss. Figur 2.3 viser en oversikt over alle
kollektivfelt i Groruddalen.
Selv om det er kollektivfelt på flere deler av nettverket, viser registreringer av fremkommelig at det
fortsatt oppstår fremkommelighetsproblemer.
Dette skyldes i stor grad at bussen ikke prioriteres

Figur 2.3 Kollektivfelt på vegnettet i Groruddalen i dag.
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til, og gjennom, kryss slik at det blir tilbakeblokkering inn i kollektivfelt. I tillegg gjør skifte av system
at mye tid går tapt i overgangene mellom veg og
kollektivfelt.

2.3 FREMKOMMELIGHET
Kjøretidsregistreringer gjennomført av Statens

buss enn for regionbuss. Generelt er det mye forsinkelser på mindre veger som et resultat av at

vegvesen (Statens vegvesen 2015) viser at det er
fremkommelighetsutfordringer flere steder i Groruddalen. Hastigheten er gjennomgående relativ

buss kjører i saktegående kø med annen trafikk.
Forsinkelse oppstår også der trafikkmengden i
seg selv ikke er stor, men hvor bl.a. kryss, fletting

lav i buss-systemet, og betydelig lavere enn hastigheten for privatbiltrafikken i rushtiden.

av felt, eller kryssende gater med kø gir flaskehalser som gir tilbakeblokkering i store områder.

De største utfordringene er knyttet til de kommunale og mindre vegene. Forsinkelsene er mindre
på hovedvegene. Med kollektivfelt på flere av de

Kartet under viser de største forsinkelsene på
vegnettet i Groruddalen, med en kort beskrivelse
av hva forsinkelsene skyldes. Her er forsinkelser

mest utsatte strekningene er det hovedsakelig i
forbindelse med av- og påkjøring fra hovedveg at
det oppstår forsinkelser. I tillegg kjører regionbuss

for bybuss og regionbuss, og for morgenrush og
ettermiddagsrush slått sammen til ett kart.

også noen strekninger på mindre vegforbindelser,
og det er her de største forsinkelsene oppstår
(bl.a. på Alna).
Bybusslinjene går i hovedsak på mindre veger og
gater med liten avstand mellom kryss, og med
mindre prioritering for buss enn på hovedvegene.
Det gjør at forsinkelsene er langt høyere for by-

Figur 2.4 Forsinkelser på vegnettet i Groruddalen i dag.
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2.4 REISER OG KOLLEKTIVANDELER
Lave kollektivandeler i ytre by-områdene
Bosatte i Groruddalen har en reisemiddelfordeling
tilvarende andre ytre by-områder i Oslo. Reisemiddelfordelingen for bosatte i utvalgte områder er
vist i Figur 2.5. Vi ser at bosatte i Groruddalen har
en kollektivandel som tilsvarer Oslo ytre by
vest/nord og ytre by sør. Indre by har betraktelig
høyere kollektivandel, mens nabokommunene til
Groruddalen har vesentlig lavere kollektivandel.
Lave kollektivandeler på interne reiser i Groruddalen og til/fra nedre Romerike

Bil

Kollektiv

Gange

Sykkel

GRORUDDA LE N

42 %

30 %

24 % 4 %

Y TR E B Y V E S T/ N O R D

44 %

26 %

24 % 6 %

Y TR E B Y S Ø R

42 %

30 %

24 % 3 %

INDRE B Y

21 %

34 %

39 %

7%

LØRE NS K OG

60 %

15 %

18 % 5 %

S K E DS M O

62 %

15 %

19 % 4 %

N I TTE D A L

64 %

18 %

15 %3 %

Dataene i Figur 2.5 er basert på reisevaneundersøkelser blant bosatte i ulike områder. Det er imidlertid mange reiser i tilknytning til Groruddalen
som ikke gjennomføres av bosatte i Groruddalen.
F.eks. vil en bosatt i Lørenskog som skal handle
på Furuset, benytte seg av transportsystemet i
Groruddalen.
Figur 2.6 viser reisemiddelfordelingen for alle reiser i tilknytning til Groruddalen, basert på transportmodelldata for dagens situasjon (se kapittel
1.3). Vi ser at kollektivandelen er høyest for reiser
til/fra vest og sør, som primært innebærer reiser
til/fra resten av Oslo. Det er lav kollektivandel for
reiser mot øst og nord, og for interne reiser. På interne reiser er imidlertid gangandelen relativt høy.

Figur 2.5 Reisemiddelfordeling for bosatte i utvalgte områder (basert på MIS-data fra Ruter).

Bil

Kollektiv

Gange

47 %

I N TE R N E

Sykkel

14 %

57 %

GJE NNOM

34 %
43 %

81 %

TI L / F R A Ø S T/ N O R D

53 %

TI L / F R A V E S T/ S Ø R

15 %
40 %

Figur 2.6 Reisemiddelfordeling for reiser til/fra, gjennom og
internt i Groruddalen (basert på transportmodelldata fra
RTM23+).

Figur 2.7 viser fordelingen av antall reiser total
(gange, sykkel, kollektiv- og bilreiser) i tilknytning
til Groruddalen, basert på transportmodelldata for
dagens situasjon. Vi ser at den største andelen er
reiser/til fra vest og sør. Dette er i all hovedsak reiser til/fra resten av Oslo. Reiser til/fra øst og nord
(primært Romerike) utgjør en relativt liten andel av
reisene.

Gjennom
30 %

Interne
21 %

Til/fra
vest/sør
37 %

Til/fra
øst/nord
12 %

Figur 2.7 Fordeling av antall reiser i tilknytning til Groruddalen (sum av gange, sykkel, kollektivtransport og bil).
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Interne reiser med lave kollektivandeler
Som vist i Figur 2.6 på forrige side er det lave kollektivandeler på interne reiser i Groruddalen. Vi
har gjort nærmere studier av hvilke reiserelasjoner
som har et høyt antall bilreiser og lave kollektivandeler. Vi ser at disse kan deles i to hovedgrupper:
» Interne reiser i tilknytning til sentrale soner i
Groruddalen.
» Interne tverrgående reiser.
Disse gruppene av reiserelasjoner er illustrert i
Figur 2.8 og Figur 2.9. Illustrasjonene viser forholdet mellom bil- og kollektivreiser mellom ulike soner per dag. Tykkere linjer betyr flere reiser.
De sentrale sonene Økern, Trosterud og Furuset
karakteriseres av store veganlegg med god kapasitet, storskala handel- og næringsliv med stort
transportbehov og god parkeringsdekning. Mange

Figur 2.8 Høyt antall bilreiser (rød) i forhold til kollektivreiser (blå) til/fra sentrale soner i Groruddalen (basert på
transportmodelldata for dagens situasjon fra RTM23+)

store målpunkt ligger langs Strømsveien, som
dekkes av et busstilbud med store fremkommelighetsproblemer i dag. Dette gir svært mye biltrafikk, som vist i Figur 2.8.
Forbindelser mellom nordlige og mer sentrale soner i Groruddalen har mange bilreiser og svært få
kollektivreiser, som vist i Figur 2.9. I nordlige soner er det store boligområder. Tverrgående reiserelasjoner mot de sentrale sonene betjenes av
lokale busslinjer, som i stor grad går på lokalvegnettet hvor det er mindre god fremkommelighet.

Figur 2.9 Høyt antall bilreiser (rød) i forhold til kollektivreiser (blå) til/fra nordlige soner i Groruddalen (basert på
transportmodelldata for dagens situasjon fra RTM23+).
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Lave kollektivandeler på reiser mellom Nedre
Romerike og ytre soner i Groruddalen

reisende skal videre til resten av Oslo. En nærmere studie av reiser og kollektivandeler i tilknyt-

Som vist i Figur 2.6 på side 14 er det lave kollektivandeler på reiser mellom Groruddalen og Romerike og Nittedal. Figur 2.10 viser de reiserela-

ning til Groruddalens nabokommuner, Nittedal,
Skedsmo og Lørenskog, er vist i Figur 2.11, Figur
2.12 og Figur 2.13. Mønsteret er relativt likt for alle

sjonene mellom Nedre Romerike/Nittedal og ulike
soner i Groruddalen, som har høyest antall reiser.
Vi ser at kollektivandelen er lavest til/fra ytre soner

de tre kommunene: De fleste kollektivreisende reiser gjennom Groruddalen og skal videre til Oslo
sentrum, indre by og til dels også ytre by nord.

i Groruddalen. Til/fra Økern, Trosterud, Lindeberg
og Furuset er kollektivandelene høyere.

Dette betyr i praksis at de fleste som reiser med
regionbuss og tog fra Nittedal, Skedsmo og Lørenskog, skal til andre deler av Oslo enn Grorud-

Både Groruddalen og Nedre Romerike har viktige
målpunkter som bidrar til utveksling av reiser på
tvers av fylkesgrensen. Det er store konsentrasjo-

dalen.

ner av handelsvirksomhet og arbeidsplasser i Lørenskog, Lillestrøm og i dalbunnen i Groruddalen.
Nedre Romerike og Groruddalen forbindes av

ruddalen er det bil som er det dominerende transportmiddelet.

På personreiser mellom Nedre Romerike og Gro-

store veger med høy bilkapasitet. Kollektivtilbudet
dekkes primært av buss. Kun en begrenset del av
markedet dekkes av jernbanen.
Kollektivreiser fra nabokommunene utgjør en
liten del av det totale reisevolumet
Det regionale kollektivtilbudets møte med Oslo
skjer i Groruddalen. Traseer for regionbuss og
jernbane går gjennom Groruddalen, men de fleste

og Nittedal

Figur 2.10 Høyt antall bilreiser (rød) i forhold til kollektivreiser (blå) mellom Nedre
Romerike og Nittedal, og ytre soner i Groruddalen (basert på transportmodelldata
for dagens situasjon fra RTM23+).
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Figur 2.11 Daglige kollektiv- og bilreiser til/fra Nittedal (basert på transportmodelldata for dagens situasjon fra RTM23+).
Til og fra Skedsmo kommune
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Figur 2.12 Daglige kollektiv- og bilreiser til/fra Skedsmo (basert på transportmodelldata for dagens situasjon fra RTM23+).
Til og fra Lørenskog kommune
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Figur 2.13 Daglige kollektiv- og bilreiser til/fra Lørenskog (basert på transportmodelldata for dagens situasjon fra RTM23+).
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3 /// MÅL
3.1 OVERORDNEDE MÅL

3.2 MÅL FOR SYSTEMANALYSEN

Mål på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå

Systemanalysen for riksvegnettet i Groruddalen

danner føringer for utviklingen av kollektivtransportstrategi for Groruddalen. De mest relevante
overordnede målene er gitt i Nasjonal transport-

skal danne grunnlag for anbefaling av riksvegsystemet, og valg av riksvegdiagonal mellom rv. 4
Trondheimsveien og rv. 163 Østre Aker vei. Sta-

plan, Oslopakke 3, Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus og Kommuneplan for
Oslo, og kan forenklet oppsummeres i følgende

tens vegvesen har gitt en målstruktur for systemanalysen som vist i Figur 3.1 på forrige side. Følgende mål er direkte relevante for arbeidet med

punkter:

kollektivtransport:

» Transportsystemet skal være effektivt, med

» Bedret fremkommelighet og økt kapasitet for

god fremkommelighet for alle trafikantgrupper.
» Kollektivtrafikk, næringstrafikk, gang- og sykkeltrafikk skal prioriteres.

miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og
gange, langs hovedvegnettet og mot viktige
knutepunkter for kollektivtransport (hovedmål).

» Persontransportveksten i storbyene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange.
» Transportsystemet skal være sikkert og til-

» Et kollektivnett som er lett tilgjengelig, som
bedrer konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport og som tilrettelegger for bymes-

gjengelig for alle.
» Oslo skal vokse gjennom kompakt byutvikling
og banebasert fortetting.

sig utvikling i knutepunkter (delmål).
» Sikre og logiske gang- og sykkelforbindelser til
holdeplasser og kollektivknutepunkt (delmål).

OVERORDNET MÅL
HOVEDMÅL

Et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Groruddalen.





DELMÅL







PREMISSER






Et bedret bomiljø med redusert støy og lokal luftforurensning i eksisterende og nye boligområder langs riksvegnettet
Bedret fremkommelighet og økt kapasitet for miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og
gange, langs hovedvegnettet og mot viktige knutepunkter for kollektivtransport
Forutsigbar fremkommelighet for tungtransport på et sammenhengende riksvegnett på tvers
og langs i Groruddalen
Samordne overordnet veg/transportsystem og areal/byutvikling.
Det overordnete vegsystemet skal så langt det er mulig fremstå som grønne gjennomgående
korridorer av hensyn til luftkvalitet, overvannshåndtering, estetikk, helse og trivsel.
Et kollektivnett som er lett tilgjengelig, som bedrer konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport og som tilrettelegger for bymessig utvikling i knutepunkter.
Det skal skapes sammenhengende og attraktivt gang- og sykkelvegnett med høy kvalitet,
samt sikre og logiske gang- og sykkelforbindelser til holdeplasser og kollektivknutepunkt.
Et hovedvegsystem med redusert barrierevirkning, som muliggjør og underbygger lokale
stedsdannelser og gjør det enklere å ferdes til fots og på sykkel.
Gjennomførbarhet inkluderer faktorer som tekniske utfordringer, kostnader og inngrep på omgivelser. Dersom viktige tiltak er vanskelige å gjennomføre, er det nødvendig å legge til rette
for en grundig planprosess.
Et robust overordnet vegsystem
Den totale vegkapasiteten skal ikke økes
Nullvekst i personbiltrafikken
Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken

Figur 3.1 Statens vegvesens målformuleringer i Systemanalyse for rv. 4 Trondheimsveien med diagonal og Østre Aker vei.
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3.3 NULLVEKSTMÅLET I GRORUDDALEN
Statens vegvesen har beregnet hva 0-vekstmålet

3.4 MÅL FOR
KOLLEKTIVTRANSPORTSTRATEGIEN

betyr for reiser i Groruddalen (Statens vegvesen
2016). Kollektivandelen må øke fra 30 til 33 prosent, som innebærer en vekst på 60 000 kollektivt-

Kollektivtransportstrategi for Groruddalen skal bidra til å nå overordnede mål om at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, syk-

urer per dag. Det innebærer en økning i antall kollektivreiser på 60 prosent.

kel og gange. I Groruddalen skal antall kollektivreiser øke med 60 prosent. For at dette skal skje,
kreves et bredt spekter av virkemidler, knyttet til

60 000 nye
kollektivreiser

arealbruk og transportsystemet som helhet.
Kollektivsystemet i seg selv må tilby kapasitet og
attraktivitet. For å kunne gi tilstrekkelig kapasitet,
må systemet være skalerbart, f.eks. må antall avganger kunne økes, uten at det oppstår flaskehalser. Et attraktivt kollektivsystem kjennetegnes av
(Statens vegvesen 2007):

Figur 3.2 Antall reisende per dag, i dagens situasjon (mørk
farge), og antall nye reisende i 2030 (lys farge) dersom 0vekstmålet legges til grunn. Diagrammet viser at det må
regnes med 60 000 nye kollektivreiser hver dag, i 2030.

» Kort reisetid
» Forutsigbar reisetid
» Et lesbart og forståelig system
» Høy kvalitet på infrastruktur, materiell og informasjon
Kollektivtransportstrategi for Groruddalen skal
synliggjøre kollektivtransportens behov inn mot
Statens vegvesens systemanalyse for riksvegnettet i Groruddalen. Med utgangspunkt i denne avgrensningen er mål for kollektivtransportstrategien
formulert som vist i Figur 3.3.

HOVEDMÅL



Kollektivtransportstrategien skal vise et kollektivsystem som kan tilby tilstrekkelig
kapasitet og som er attraktivt for de reisende.

DELMÅL




Kollektivsystemet gir mange effektive reisemuligheter.
Kollektivnettet ivaretar dagens og fremtidige markeder.





Kollektivtraseene gir god fremkommelighet og forutsigbar reisetid.
Kollektivtraseene bidrar til et høystandard kollektivtilbud.
Det er mulig å øke antall avganger, uten at det oppstår flaskehalser.

Figur 3.3 Mål for kollektivtransportstrategi for Groruddalen.
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4 /// PLANER FOR UTVIKLING I GRORUDDALEN
4.1 BYUTVIKLING
Dagens situasjon

» Boligbebyggelsen varierer i tetthetsgrad. Noen
av boligområdene har tett blokkbebyggelse,

Groruddalen består i dag hovedsakelig av boligområder og industri, lager og logistikk, og er preget av en relativt klar soneinndeling av funksjoner.

enten som punkthus, lamellbebyggelse, eller
terrasseblokker. Andre områder er preget av
lavere tetthet med rekkehus og eneboligområ-

Det er en tydelig forskjell på arealbruken i dalbunnen og i dalsidene. Følgende kjennetegner området slik det fremstår i dag:

der.
» De tre hovedvegene strekker seg på langs av
dalen. Store veganlegg med ramper og kryss
beslaglegger relativt store arealer.

» Dalbunnen er i hovedsak dekket av næringsområder, jernbaneformål og veger, bebyggelse

Fremtidig utvikling

med industri-/lager-/kontor-/forretning-formål.
De kommersielle funksjonene er plassert i bunnen av dalen langs jernbanen.

Det forventes en sterk befolkningsvekst i området
i et 15–35 års-perspektiv. Figur 4.2 gir en grov
oversikt over fremtidige arealutviklingsplaner. Det

» Alnabruterminalen er lokalisert midt i dalbunnen og opptar et stort areal. Terminalen preger
trafikkbildet på store deler av vegnettet.

baserer seg på utviklingsområdene vist i gjeldende kommuneplan, men er noe mer nyansert
når det kommer til rekkefølge av prosjektene, ba-

» Det meste av boligbebyggelsen ligger i dalsidene, i områder som i stor grad vender seg
mot marka. Mye av boligbebyggelsen er sen-

sert på diskusjoner i prosjektgruppen for kollektivtransportstrategi for Groruddalen. Områdene som
på kartet pekes ut som utviklingsområder på kort

trert rundt T-banelinjene 2 og 5.

Figur 4.1 Dagens arealbruk i Groruddalen.
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sikt (markert med grønt) er områder der arealutviklingen allerede har satt i gang, eller der det er

ventet utvikling på kort sikt. Felles for disse områdene er at de er knyttet til eksisterende kollektiv-

På Breivoll er det stort potensial for arealutvikling,
og hovedbanen går gjennom området. Det er

nett (enten T-bane eller tog). Det er ikke nødvendig å vente på store infrastrukturprosjekter for å
utvikle arealene videre.

imidlertid ingen stasjon på Breivoll i dag, og utviklingen av området er avhengig av kobling til enten
jernbane- eller T-banenettet. Verken Ruter eller

Områdene markert med gult, er områder med utviklingspotensial på mellomlang sikt. Grunnen til

Jernbaneverket har nærstående planer om å planlegge stasjon på Breivoll. Hva slags byutvikling
som er mulig på Breivoll er også avhengig av

at disse områdene ikke regnes som utviklingsområder på lang sikt, slik som de er vist i gjeldende
kommuneplan, er at det er stor pågang fra private

fremtidige planer for E6 Manglerudprosjektet. Utvikling av Breivoll antas derfor å komme senere
enn angitt i kommuneplanen (strategikart 2030).

utviklere. Det kreves imidlertid avklaringer angående kollektivtilbud før utviklingen av disse arealene kan gjennomføres.
Områdene markert med rødt regnes som områder
med utviklingspotensial på lang sikt. Kollektivdekningen på Haraldrud er god i dag, men utviklingen
av området er skjøvet frem i tid fordi det er et
arealmessig vanskelig område å transformere.

Figur 4.2 Fremtidig arealutvikling i Groruddalen, basert på kommuneplan for Oslo, med nyanseringer.
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4.2 KOLLEKTIVTRASEER OG
INFRASTRUKTUR
Dagens situasjon

Jernbanetunnel (S-bane). I KVU Oslo-Navet an-

Jernbanen som trafikkerer Groruddalen heter Hovedbanen og betjenes av linje L1 Spikkestad–Lil-

befales dagens lokaltog utviklet til et S-banesystem (lokaltog med høy frekvens og vogner uten
konduktør). KVU Oslo-navet anbefaler ny jernba-

lestrøm. I Groruddalen stopper toget på stasjonene Alna, Nyland, Grorud, Haugenstua og Høybråten. T-banenettet i Groruddalen består av El-

netunnel fra Nationaltheatret via Bislet og Økern,
til Hovedbanen i Alnabru-området. En slik bane vil
kunne knytte forsteder, indre by og Hovinbyen

lingsrudbanen (trafikkeres av linje 2) og Grorudbanen (trafikkeres av linje 4 og 5).

bedre sammen. KVU Oslo-Navet foreslår å etablere S-bane Bislet–Alnabru i perioden 2035–2040.

Hovedvegene E6, Østre Aker vei og Trondheimsveien, samt Strømsveien trafikkeres alle av både
bybuss og regionbuss. Regionlinjene er sentrums-

Oppgradering av hovedbanen. På kortere sikt

rettede. Flere av regionlinjene har lokal betjening,
det vil si at det er lov å gå av og på alle holdeplasser langs linjen. Disse regionlinjene betjener der-

(se kapittel 4.3) og stasjoner skal oppgraderes
som grunnlag for innfasing av nye togsett i 2021.
Utbedring av Brynsbakken mellom Oslo S og

med også det lokale markedet internt i Oslo. Store
deler av lokalvegnettet i Groruddalen betjenes av
bybusslinjer.

Bryn, inkludert andre jernbanetekniske tiltak, legger til rette for 10 minutters frekvens på linje L1
som del av en ny rutemodell, Rutemodell 2027.

Fremtidig utvikling

T-bane til Lørenskog. Baneløsning for Nedre Ro-

Det foreligger ingen konkret, omforent plan for ut-

merike ligger inne i Oslopakke 3 med midler i pe-

vikling av dagens linjenett for buss i Groruddalen.
Dette vurderes derfor som en del av dette dokumentet. Utvikling av nettverket for buss, vil påvir-

rioden 2021–2036. Det pågår arbeid med KVU for
kollektivtransportløsninger på Nedre Romerike, i
regi av Ruter. KVUen skal gi grunnlag for beslut-

kes av utviklingen av kollektivtraseer og infrastruktur. Figur 4.3 viser en samlet fremstilling av forslag
til ny baneinfrastruktur og nye kollektivtraseer, ba-

ning om etablering av en forutsigbar transportløsning mellom Oslo/Groruddalen og Nedre Romerike. Både bane- og bussløsninger vurderes i

sert på følgende planer, utredninger og strategidokumenter:

KVUen. Blant alternativene er forlengelse av Furusetbanen.

»
»

T-bane Økern–Breivoll–Furuset. I gjeldende

»
»
»
»
»
»

Kommuneplan for Oslo (Oslo kommune 2015)
KVU Oslo-navet (Jernbaneverket, Statens vegvesen og
Ruter 2015)
M2016 (Ruter 2015)
Oslopakke 3 (Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 2016)
Reguleringsplan for trikk Tonsenhagen (Plan- og bygningsetaten 2015)
Planprogram Nedre Rommen (Plan- og bygningsetaten
2016a)
Strategisk plan for Hovinbyen (Plan- og bygningsetaten
2016b)
Systemanalyse for riksvegnettet i Groruddalen (Statens
vegvesen -pågående prosjekt)

Dokumentene har ulik status, og mange av tiltakene er usikre. Nedenfor beskrives foreslåtte tiltak
nærmere.
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planlegges oppgraderinger av hovedbanen gjennom Groruddalen. Stasjonsstruktur skal vurderes

kommuneplan for Oslo er T- bane Økern–Breivoll
vist i strategikartet for 2030 og forlengelse langs
Strømsveien til Furuset vist i strategikartet for
2050. Disse T-banelinjene ligger ikke inne i anbefalt konsept i KVU Oslo-Navet, og er ikke foreslått
som del av Oslopakke 3. Realisering av T-bane
mellom Økern og Furuset antas derfor å ligge
langt frem i tid.
Trikk til Tonsenhagen. Ruters M2016 beskriver
trikk til Tonsenhagen som erstatning for dagens
linje 31. Det foreligger reguleringsplanforslag for
tiltaket, men Statens vegvesen har innsigelse til
planen. Planforslaget innebærer også en forbedret
busstrasé i nedre del av Trondheimsveien.

Trikkelinjer i Hovinbyen. Strategisk plan for Hovinbyen beskriver flere nye trikkelinjer. Planen vi-

» Fossumdiagonal innebærer en ny vegforbindelse i tunnel mellom Trondheimsveien ved

ser trikk i Grenseveien som forlengelse av Ring 2,
trikk i Dag Hammarskjölds vei–Ulvenveien–Tvetenveien og trikk i Refstadveien–Brobekkveien–
Ole Deviks vei. Trikk på Ring 2 ligger i anbefalt
konsept i KVU Oslo-Navet og er nærmere realisering enn de andre foreslåtte trikkelinjene. Strate-

Romsås og Østre Aker vei like nordøst for Grorud stasjon. En mulig ny Fossumdiagonal kan
fungere som busstrasé for busser fra Nittedal
via Trondheimsveien til Grorud stasjon.
» Bredtvetdiagonal innebærer en ny vegforbindelse, helt eller delvis i tunnel, mellom Trond-

gisk plan for Hovinbyen anbefaler at frem til trikk
kan etableres, må buss først sikres gode forhold
ved at traseene opparbeides med høy standard.

heimsveien og Østre Aker vei, parallelt med
Nedre Kalbakkvei. En mulig ny Bredtvetdiagonal gir ingen ny forbindelse for buss, da det vil

Ny busstrasé på Rommen. I planprogram for

være mer hensiktsmessig for buss å kjøre dagens veg (Nedre Kalbakkvei).

Nedre Rommen er det vist alternative plangrep
som alle inneholder et lokalvegnett tilrettelagt for
buss mellom Grorud stasjon og Rommen T (med
forlengelse til Stovner T).

Andre tiltak. I E6 Manglerudprosjektet utredes
det endringer i vegsystemet i Bryn/Ulven/Teisenområdet, som kan gi nye muligheter for bussfor-

utreder Statens vegvesen to diagonalalternativer

bindelser til Bryn knutepunkt. I tillegg finnes det en
rekke mindre, lokale planer som kan gi bedre løsninger for buss enkelte steder (f.eks. er det vedtatt

for tungtransport mellom Trondheimsveien og
Østre Aker vei:

ny reguleringsplan for Furuset, som inkluderer en
mer effektiv bussbetjening av Furuset T).

Riksvegdiagonaler. Som beskrevet i kapittel 1.2

Riksvegdiagonaler (Pågående arbeid – Statens
vegvesen)

Ny busstrasé Rommen (Planprogram Nedre Rommen)

Trikk til Tonsenhagen (Ikke vedtatt reguleringsplan)

S-bane (KVU Oslo-navet)

T-bane Økern-Breivoll-Furuset
(Kommuneplan Oslo)
Trikkelinjer i Hovinbyen (Strategisk
plan for Hovinbyen)

Baneløsning Nedre Romerike (KVU
kollektivtransportløsninger Nedre
Romerike)

Figur 4.3 Foreslått ny infrastruktur for bane, trikk og buss i Groruddalen, fra planer, utredninger og strategier.
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4.3 KNUTEPUNKT
Dagens situasjon

og byttepunkt. I varierende grad har det vært jobbet med/jobbes det med planer for å forbedre knu-

I overordnede planer og utredninger er det noen
knutepunkt som peker seg ut som spesielt viktige i
dag. Sinsen, Økern, Bryn og Helsfyr er knutepunkt

tepunktene. For tiden peker Bryn knutepunkt seg
ut som et knutepunkt flere etater jobber med planer for. Bymiljøetaten jobber med ny bussterminal

som binder Hovinbyen og Groruddalen sammen
med indre by. I alle disse knutepunktene kan man
bytte mellom ulike transportmidler, samt et flertall

på Bryn, og i E6 Manglerud-prosjektet jobber Statens vegvesen med planer for riksvegadkomst
til/fra Bryn knutepunkt. I KVU Oslo-navet anbefa-

busslinjer. Grorud senter, Grorud stasjon og Furuset pekes også ut som viktige, da det kan byttes
mellom buss til bane.

les knutepunkt øst utviklet på Bryn, med bytte
mellom S-bane, trikk, buss og regiontog.

Fremtidig utvikling
For å oppnå et kollektivnettverk med mange reise-

Tabell 4.1 viser knute- og byttepunktene i Groruddalen som er viktige for kollektivnettet, beskriver
hvilken rolle de vil ha i fremtiden og hvilke utford-

muligheter er det viktig å utvikle en struktur med
mange effektive knute- og byttepunkter.

ringer knutepunktene har i dag. Vi ser at det er behov for omfattende tiltak dersom knute- og byttepunktene skal fungere godt i et fremtidig kollektivt-

Alle knutepunktene som er viktige i dagens situasjon, vil være viktige for systemet også i fremtidig
situasjon. Figur 4.4 viser en oversikt over de vik-

ransportsystem.

tigste knute- og byttepunktene i Groruddalen i
fremtidig situasjon. Flere av disse krever omfattende tiltak for å kunne bli godt fungerende knute-

Figur 4.4 Knute- og byttepunkt i Groruddalen. Breivoll og Nedre Kalbakkvei er eksempler på nye potensielle stasjonslokaliseringer
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Tabell 4.1 Oversikt over de viktigste knute- og byttepunkter i Groruddalen, med utfordringer.
STED

ROLLE

UTFORDRINGER I DAG

Sinsen

Knutepunkt med fordeling fra regionbuss til
lokalt kollektivsystem.

- Har ikke mulighet for regulering av buss i dag.
- Dårlig fremkommelighet for buss gjennom Sinsenkrysset.
- Lange avstander til tog og trikk i dag. Bør vurderes løst når
det bygges trikk til Tonsenhagen og/eller S-tog på lang sikt.

Økern

Sentralt knutepunkt for fordeling av reisende i nedre Groruddalen.

- Dårlig fremkommelighet for buss til og fra knutepunktet fra
Ring 3.

Helsfyr

Knutepunkt med fordeling fra regionbuss til
lokalt kollektivsystem.

- For liten terminalkapasitet. Tiltak må ses i sammenheng med
ny terminal på Bryn, og forlengelse av linje 21 (fremtidig trikk)
mot Bryn.

Bryn

Bussterminal og forlengelse av linje 21 (kort - Bussterminal er ikke etablert i dag. Må ses i sammenheng
sikt). Sentralt knutepunkt for fordeling av
med utvikling av Helsfyr.
reisende lokalt og regionalt (lang sikt).
- Mangler traseer for regionbuss inn til knutepunktet.

Tveita

Lokalt byttepunkt. Viktigere for bytter mot
Oslo sør-øst.

Kjelsrud

Byttepunkt mellom busser på Nedre Kalbakkvei og Strømsveien.

- Dårlig fremkommelighet på Strømsveien og Nedre Kalbakkvei.

Nedre Vollebekk

Lokalt byttepunkt. Viktig for bytter mellom
langsgående og tverrgående reiser.

- Ikke tilrettelagt for bytte i dag, lange avstander.

Bjerke

Lokalt byttepunkt. Viktig for bytter mellom
langsgående og tverrgående reiser.

- Ikke tilrettelagt for bytte i dag, lange avstander.

Trosterud

Byttepunkt T-bane og tverrgående buss.

- Dårlig kobling mellom T-bane og linje 25.

Grorud sen- Knutepunkt med fordeling mellom regionter
buss og lokalt kollektivsystem.

- Omstigning mellom bybuss og regionbuss fungerer ikke optimalt.
- Dårlig fremkommelighet til og fra knutepunktet.
- Mangler sykkelparkering, tilfredsstiller ikke krav til universell
utforming, generelt mindre god standard.

Grorud stasjon

Sentralt knutepunkt for fordeling av reisende i øvre Groruddalen.

- Fungerer ikke optimalt for omstigning. Holdeplasser ligger
noe spredt.
- Mindre god fremkommelighet til og fra knutepunktet.
- Mangler forbindelse til Stovner/Rommen.

Furuset

Knutepunkt med fordeling mellom regionbuss (fra Lørenskog) og lokalt kollektivsystem.

- Mindre god tilgjengelighet og fremkommelighet ti/fra T-banestasjonen for by- og regionbuss.

Lørenskog
stasjon

Byttepunkt jernbane og tverrgående buss.

Lørenskog Byttepunkt mellom regionbuss og lokale linSentrum
jer mot Stovner og Østre Aker vei.
(terminalen)

- Dårlig fremkommelighet på lokalvegnettet til og fra knutepunktet.

Stovner

Byttepunkt T-bane og tverrgående buss.

- Mangler en effektiv forbindelse mellom Grorud stasjon og
Stovner.

Nedre Kalbakkvei

Byttepunkt mellom busser på Østre Aker vei - Spredte holdeplasser for buss for omstigning mellom Nedre
og Nedre Kalbakkvei. Ved evt. flytting av
Kalbakkvei og Østre Aker vei. Krever omfattende tiltak for å
Nyland stasjon kan det også gi overgang
kunne bil et byttepunkt.
mellom buss og tog.

Veitvet

Avklaringsbehov: Veitvet eller Kalbakken.
Må avklare utvikling av tverrforbindelse.

- Mangler atkomst for buss i Veitvetveien
- Mangler reguleringskapasitet for buss/trikk (dagens linje 31).
- Ikke optimale koblinger mellom buss/trikk og T-bane.

Breivoll

Kan bli et byttepunkt mellom buss og jernbane (og evt. T-bane) dersom det etableres
ny stasjon og busslinjer legges om.

- Er ikke byttepunkt i dag, dårlig fremkommelighet. Mulige traseer til og fra Bryn knutepunkt, via Breivoll, vurderes i Manglerud-prosjektet.
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5 /// UTFORDRINGER OG BEHOV
5.1 UTEN TILTAK VIL BILTRAFIKKEN VOKSE
Groruddalen er et viktig bo- og arbeidsmarked i

Transportsystemet i Groruddalen er preget av tre
store langsgående veganlegg: E6, Østre Aker vei

dag, og det forventes en sterk befolkningsvekst i
området i et 15–35 års-perspektiv. Vridningen i
veksten i arbeidsplasser og boliger mot Oslo nord-

og Trondheimsveien. Det er et sterkt hierarkisk
vegsystem og bilen har førsteprioritet (PBE 2014).
Interne veger som knytter de ulike delene av da-

øst i forhold til utviklingsbanene i kommuneplanen, gir følgende trafikale konsekvenser frem mot
2030 (Oslo kommune og Ruter 2013):

len sammen er ofte brutt av det overordnede vegnettet. Knutepunkt og avkjørsler blir i denne strukturen arealkrevende, samtidig som det på disse

» Oslo nordøst genererer størst økning i bilturer.
» Oslo nordøst er samtidig det området som får

punktene ligger virksomheter med viktige funksjoner som blir vanskelig tilgjengelig for fotgjengere
og syklister (PBE 2014).

størst vekst i antall kollektivreiser.
» Antall bilreiser øker mer enn antall kollektivreiser.

De nasjonale reisevaneundersøkelsene viser at
kollektivandeler i stor grad avhenger av reisetids-

Transportmodellberegningene som ble utført i forbindelse med revidering av kommuneplanen viser

forholdet mellom kollektivtransport og bil, i tillegg
til muligheten for gratis parkering ved arbeidsplassen (TØI 2011). Dersom reisetidsforholdet kollek-

at selv med styrket kollektivsatsning vil økt utbygging i Oslo nordøst føre til vesentlig flere bilturer.
Økningen er beregnet størst for biltrafikk internt i

tivtransport/bil overstiger 2, vil få velge å reise kollektivt. Det er ikke regnet på reisetidsforhold i forbindelse med utarbeidelse av denne strategien,

området. Analysene har ikke tatt med eventuelle
trafikale og byplanmessige grep lokalt i utbyggingsområdene, og det er forutsatt at parkerings-

men det er grunn til å anta at reisetidsforholdet
går i favør bilen på reiser internt på tvers i dalen
og til områder som ikke betjenes av bane.

muligheter og lokale kjøremuligheter er som i dag
(Oslo kommune og Ruter 2013).
5.2 LAVE KOLLEKTIVANDELER SKYLDES
FLERE FAKTORER

Kollektivsystemet i Groruddalen fungerer godt for
sentrumsrettede reiser. Lokalbusser i Groruddalen

Valg av reisemiddel påvirkes av arealbruk, trans-

har god flatedekning, men mange av rutene har
lav frekvens, og fremkommelighetsproblemer. Regionbussene betjener i hovedsak de langsgående

portsystemet som helhet, kvaliteten på kollektivtilbudet og i tillegg til regulering av bilbruk, for ek-

vegene E6, Trondheimsveien og Østre Aker vei.
For regionale reiser som ikke har målpunkt langs

sempel gjennom parkeringsrestriksjoner.

disse traseene kreves det bytte.

Det er en klar sammenheng mellom bystruktur og

Lave kollektivandeler i Groruddalen kan forklares

transport. Generelt viser undersøkelser at jo
lenger fra sentrum folk bor, jo mer brukes bil til de
daglige reisene. Jo større tetthet og nærhet til ser-

med en kombinasjon av alle faktorene som er beskrevet over.

vice og arbeidsplasser, jo mindre brukes bilen
(TØI 2013). Bystrukturen i Oslo nordøst er sonedelt mellom bolig, industri/næring og service, noe

5.3 KOLLEKTIVSYSTEMETS UTFORDRINGER
OG BEHOV

som forutsetter større mobilitet enn i mer sentrale
deler av Oslo (Statens vegvesen 2006). I områdene langs hovedvegnettet ligger det virksomhe-

prosent for å nå overordnede mål om nullvekst i
personbiltransport (se kapittel 3.3). For å få flere til
å reise kollektivt, kreves flere typer tiltak og virke-

ter som er en del av en regional struktur, for eksempel regional varehandel som rettes mot et
stort regionalt publikum. Disse virksomhetene ge-

midler, hvor kollektivsystemet er én bit. Som beskrevet i kapittel 1.3 skal Statens vegvesens Kollektivtransportstrategi for Groruddalen primært se

nererer stor trafikk og mange har svært god parkeringsdekning.

utvikling av kollektivtransport på hovedvegnettet i
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I Groruddalen må antall kollektivreiser øke med 60

Groruddalen. I tillegg viser strategien hvordan kollektivsystemet som en helhet må virke for å bidra

gjennom fem delmål. Disse målene danner grunnlag for en vurdering og sammenstilling av utford-

til å nå overordnede mål.
Kollektivsystemet må tilby kapasitet og samtidig

ringer og behov ved kollektivsystemet, som vist i
Figur 5.1. Vurderingene er basert på beskrivelser
av dagens situasjon (kapittel 2) og planer for utvik-

være attraktivt. I kapittel 0 er dette konkretisert

ling (kapittel 4).

DELMÅL

UTFORDRINGER I KOLLEKTIVSYSTEMET

BEHOV I KOLLEKTIVSYSTEMET

1. EFFEKTIVE
REISEMULIGHETER



Det er lave kollektivandeler på interne reiser og reiser mellom Groruddalen og Nedre
Romerike.
Dagens kollektivnett består av mange linjer
og har en knute- og byttepunkstruktur som
er utydelig og kan være vanskelig å forstå.
Mange knute- og byttepunkter har utbedringsbehov.



Det er planlagt store byutviklingsområder,
spesielt i Hovinbyen og langs Strømsveien,
som må ha et attraktivt kollektivtilbud for at
utviklingen skal møte overordnede mål om
bærekraftig transportvekst.
Det er planlagt omfattende baneinfrastruktur, men mange av tiltakene er svært kostbare og antas å ligge langt frem i tid.



Det er dårlig fremkommelighet på store deler av lokalvegnettet.
Det er dårlig fremkommelighet i forbindelse
med av- og påkjøringsramper, f.eks. der
buss svinger av for å betjene holdeplasser.
Fremkommelighetsutfordringene forsterkes
dersom biltrafikken øker.



Store deler av busstilbudet går i blandet trafikk og har dårlig fremkommelighet.
Flere strekninger har kollektivfelt, men kollektivfeltene er ikke gjennomgående. Inn
mot kryss gir dette dårlig fremkommelighet.
Mange holdeplasser har dårlig standard.
Busstilbudet består av mange linjer som går
i til dels parallelle traseer.



Det er uutnyttet ombordkapasitet på Hovedbanen, potensialet for mating til jernbane er
ikke utnyttet.
Mange og lange busslinjer og mye parallellkjøring gir et urasjonelt system. Lange linjer
med varierende markedsdekning langs linjen, gjør at det er kostbart å øke frekvensen
for å dekke økt etterspørsel langs deler av
linjen.







2. IVARETA
DAGENS OG
FREMTIDIGE
MARKEDER





3. GOD FREMKOMMELIGHET






4. BIDRAR TIL
HØYSTANDARD
KOLLEKTIVTILBUD







5. SKALERBART
SYSTEM


















Det er behov for et kollektivsystem som gir effektive kollektivreiser internt og mellom Groruddalen og Nedre Romerike.
Det er behov for et enklere og tydeligere nettverk slik at de reisende kan forstå hvilke reisemuligheter nettverket gir.
Knutepunkter bør utbedres, og det er behov
for flere fungerende byttepunkter der linjer
krysser hverandre.
Det er behov for å etablere et attraktivt kollektivtilbud samtidig med byutvikling/transformasjon av nye områder.
Kollektivsystemet må kunne utvikles gradvis, i
takt med byutviklingen.
Det kan være behov for å bygge høystandard
løsninger for buss i påvente av eventuelle baneløsninger.
Det er behov for fremkommelighetstiltak flere
steder i dagens vegnett.
Det er behov for å utvikle flere kollektivtraseer
med en høy standard, hvor fremkommeligheten ivaretas uavhengig av annen trafikk.

Det er behov for å definere krav til riktig standard på kollektivtraseene, slik at det kan etableres høystandard traseer etter hvert som nye
områder utvikles og veger bygges om.
Det er behov for å definere et omforent kollektivnett slik at ressursinnsatsen kan konsentreres om de viktigste traseene.

Det er behov for å utvikle et nettverk som utnytter de ulike transportformenes fortrinn med
økt grad av mating, spesielt til jernbane.
Det er behov for bedre traseer med bedre
fremkommelighet, slik at kollektivtilbudet kan
driftes på en effektiv måte, og frekvensen kan
økes på eksisterende linjer.

Figur 5.1 Sammenstilling av kollektivsystemets utfordringer og behov.
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5.4 RIKSVEGDIAGONAL OG NYTTE FOR
KOLLEKTIVTRANSPORTEN

Romsås og Østre Aker vei like nordøst for Grorud stasjon.

Statens vegvesen utreder fremtidig riksvegsystem
i Groruddalen, inkludert en ny riksvegdiagonal
mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei (se

» Bredtvetdiagonal innebærer en ny vegforbindelse, helt eller delvis i tunnel, mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei, parallelt med

kap. 1.2 og 4.2). To alternative traseer for diagonal utredes: Fossumdiagonalen og Bredtvetdiagonalen (se Figur 5.2).

Nedre Kalbakkvei.
» Det legges ikke til rette med egne kollektivfelt i
noen av diagonalene, men det kan være aktu-

Som innspill til systemanalysen skal kollektivtransportstrategi for Groruddalen vise hvilken potensiell

elt å etablere tungbilfelt, som også buss kan
benytte.

nytte de ulike diagonalalternativene vil kunne ha
for kollektivtransporten. Det er derfor gjort en vurdering av diagonalalternativenes konsekvenser

Konsekvensvurderingen i Tabell 5.1 viser at en ny
Bredtvetdiagonal tilfører få eller ingen nye muligheter for kollektivtransporten da Nedre Kalbakkvei

opp mot delmålene for kollektivtransportstrategien. En sammenstilling av vurderingene er vist i
Tabell 5.1. Vurderingene er gjort på et prinsipielt

(og Veitvetveien) er mer hensiktsmessig trasé for
buss. En potensiell positiv tilleggseffekt kan være
bedre fremkommelighet på avlastet veg, dvs.

nivå, da diagonalalternativene ikke er endelig definerte. Det er lagt til grunn følgende forutsetninger:

Nedre Kalbakkvei, men trafikksituasjonen må undersøkes nærmere som del av systemanalysen
for riksvegnettet. En foreløpig vurdering viser at

» Fossumdiagonal innebærer en ny vegforbindelse i tunnel mellom Trondheimsveien ved

Fossumdiagonalen har begrenset nytte for kollektivtransporten

Figur 5.2 To alternativer for riksvegdiagonal mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei (fra www.vegvesen.no/riksveg/rv4fossumdiagonalen).
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Fossumdiagonal gir mulighet for en ny, direkte forbindelse for tungtrafikk og buss mellom Trond-

» Mating til Sinsen gir betydelig kortere reisetider
til/fra Oslo indre by.

heimsveien og knutepunktet Grorud stasjon. Forbindelsen kan være aktuell for knutepunktstoppende regionbuss fra Nittedal, som et supplement

» Mating til Grorud gir noe kortere reisetider
til/fra sentrale deler av Groruddalen.
» Mating til Grorud gir kortere reisetider til/fra

til mating til Sinsen. En sammenligning av reisetider ved mating til Sinsen og mating til Grorud stasjon viser:

stasjonsnære områder vestkorridoren.
En foreløpig vurdering viser at Fossumdiagonalen
har begrenset nytte for kollektivtransporten.

» Begge alternativene gir sammenlignbare reisetider til Oslo sentrum.
Tabell 5.1 Diagonalalternativenes nytte for kollektivtransporten, med utgangspunkt kollektivtransportstrategiens delmål.
DELMÅL

BREDTVETDIAGONALEN

FOSSUMDIAGONALEN

1. Effektive reisemuligheter

Bredtvetdiagonalen vil gå parallelt med dagens
Nedre Kalbakkvei. Dagens veg (og Veitvetveien) er
mer hensiktsmessig trasé for lokalstoppende busser
som betjener dette området. Bredtvetdiagonalen gir
derfor ingen nye muligheter.

Fossumdiagonal gir mulighet for en ny, direkte forbindelse for buss mellom Trondheimsveien og knutepunktet Grorud stasjon. Forbindelsen kan være
aktuell for knutepunktstoppende regionbuss fra Nittedal, som et alternativ eller supplement til mating til
Sinsen. Det er derfor gjort vurderinger av reisetid
ved mating til Sinsen og mating til Grorud stasjon
(se vedleggsrapport).

2. Ivareta dagens og fremtidige markeder

Bredtvetdiagonalen dekker ingen nye reisemarkeder, og er derfor ikke hensiktsmessig som trasé for
buss.

Fossumdiagonalen gir en mer effektiv forbindelse
for regionbuss fra Nittedal mot Grorud stasjon og videre til vekstområder i sentrale deler av Groruddalen og til stasjonsnære områder i vestkorridoren. For
å ivareta dagens markeder er det viktig at regionbuss fra Nittedal også betjener Trondheimsveien
mot Sinsen. En eventuell forbindelse til Grorud stasjon bør derfor komme som et supplement til mating
til Sinsen.

3. God fremkommelighet

Der Bredtvetdiagonalen vil avlaste dagens Nedre
Kalbakkvei, vil dette kunne gi bedre fremkommelighet for buss. Muligheten for bedre fremkommelighet
i dagens busstrasé, må vurderes i systemanalysen
for riksvegnettet.

Overføring av trafikk fra dagens vegnett til Fossumdiagonalen vil kunne gi bedre fremkommelighet
på avlastet vegnett, f.eks. på Grorudveien og Nedre
Kalbakkvei. Mulighetene for bedre fremkommelighet
må vurderes nærmere i systemanalysen for riksvegnettet.

4. Bidrar til høy- Bredtvetdiagonalen er ikke hensiktsmessig som
standard kollek- trasé for buss. Den bidrar derfor i seg selv ikke til
tivtilbud
høystandard kollektivtilbud. Dersom det etableres
en høystandard kollektivtrasé i Nedre Kalbakkvei,
som avlastes med ny diagonal, vil det være et potensielt bidrag. Muligheten for dette må vurderes
nærmere i systemanalysen for riksvegnettet.

Fossumdiagonalen vil i seg selv gi et visst bidrag til
et høystandard kollektivtilbud, gitt kombinert buss
og tungbilfelt. Eventuelle forbedringer av avlastede
vegtraseer kan gi et bidrag til økt standard, men
dette avhenger av hvilke løsninger som legges til
grunn i det videre planarbeidet.

5. Skalerbart
system

Fossumdiagonalen muliggjør mating av regionbuss
fra Nittedal til Grorud stasjon, som et supplement til
mating til Sinsen. Dette kan avlaste T-banenettet og
i stedet gi flere reisende med jernbanen. Effekten er
imidlertid begrenset, da reisende mellom Nittedal og
Oslo utgjør en begrenset del av det totale markedet,
men kan redusere bilbruk på reiser mellom Nittedal
og Groruddalen (se Figur 2.11).

Bredtvetdiagonalen er ikke hensiktsmessig som
trasé for buss. Den har ingen funksjon i å gjøre systemet skalerbart.
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6 /// FREMTIDIG KOLLEKTIVSYSTEM
6.1 KOLLEKTIVSYSTEMETS STRUKTUR

6.2 ELEMENTENE I KOLLEKTIVSYSTEMET

Kollektivsystemet i Groruddalen må gi mer effek-

Nedenfor beskrives hvordan de ulike elementene i

tive kollektivreiser på reiser internt og til/fra Nedre
Romerike. Samtidig må systemet bli enklere å forstå (se kapittel 5.3). Dette krever utvikling av en

kollektivsystemet utvikles og håndteres i denne
kollektivtransportstrategien.

robust nettverksstruktur med tydelig definerte linjer, høy frekvens, gode omstigningsmuligheter og
god fremkommelighet.

Jernbanen blir viktigere

Kollektivsystemet i Groruddalen er skjematisk vist
i Figur 6.2. Figuren viser ulike typer traseer og byt-

Jernbanens linje L1 gjennom Groruddalen har 15
minutters frekvens og ledig kapasitet i dag. Det
planlegges et forsterket togtilbud blant annet gjennom følgende tiltak (se kapittel 4.2 og 4.3):

tepunkter som til sammen danner en nettverksstruktur med flere reisemuligheter. Strukturen bygger på dagens situasjon, men videreutvikles.

» Tilrettelegging for doble Flirt togsett fra 2021.
» Rutemodell 2027 innebærer en økning til 10minutters frekvens på L1.

Å utvikle og tydeliggjøre en nettverksstruktur i
Groruddalen er viktig for å gi et robust linjenett

» Utbedring av stasjoner, og mulig endret stasjonsstruktur.
» KVU Oslo-Navet anbefaler på lang sikt en ut-

med mange effektive reisemuligheter. Dersom
nettverket har mange effektive reisemuligheter
kan vi snakke om høy nettverkseffekt. Høy nett-

vikling av jernbanen til S-bane, med ny forbindelse Nationaltheatret–Sinsen–Alna.

verkseffekt oppnås i en rutenettstruktur hvor alle
linjene har høy frekvens, og byttepunktene er godt
tilrettelagt slik at omstigning kan skje på en effek-

Det ligger et stort potensial i å utnytte jernbanen i
Groruddalen bedre. Kollektivsystemet må utvikles
med en klar rolledeling mellom buss og jernbane,

tiv måte.

og flere stasjoner må utvikles som byttepunkter.
Stasjonsstruktur og arealutvikling må tilpasses
hverandre.

Et stabilt kollektivtransportsystem kan bidra til
arealutvikling i samspill med kollektivtransporten,
noe som igjen påvirker transportetterspørselen og
konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og

T-bane i bedre samspill med buss

privatbil. Tilpasning til økt etterspørsel kan da skje
gjennom økning av frekvens på eksisterende lin-

nene til Vestli og Ellingsrud. KVU Oslo-Navet anbefaler bygging av en ny metrotunnel, som vil mu-

jer, og tilpasning til nye områder kan skje gjennom
forlengelse av eksisterende linjer.

liggjøre fem minutters frekvens på banene i Groruddalen. Dette vil gi økt kapasitet og et mer attraktivt tilbud.

T-banen har i dag 7/8-minutters frekvens på ba-

T-banen gir allerede i dag et attraktivt tilbud og
svært høye kollektivandeler på sentrumsrettede
reiser (se kapittel 2.4). Det er imidlertid potensial
for et bedre samspill mellom T-bane og buss for å
gi flere effektive reisemuligheter til ulike målpunkter i Groruddalen. Flere T-banestasjoner må utvikles som gode byttepunkter.
Knutepunktstoppende regionbuss

Figur 6.1 Den ideelle nettverkseffekten oppnås i en rutenettstruktur hvor alle linjene har så høy frekvens at omstigning medfører minimalt med ventetid (HiTrans 2005).
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Det regionale busstilbudets rolle er å frakte passasjerer mellom Oslo og Akershus (og lokalt i Akershus). For å tydeliggjøre denne rollen, er det behov

for å rendyrke regionbusser som knutepunktstoppende i Groruddalen (Ruter 2013).

Groruddalen har allerede et omfattende og finmasket linjenett. Trafikkplan nordøst (Ruter 2013)

Det legges til rette for knutepunktstoppende regionbuss i to korridorer: Rv. 4 Trondheimsveien

påpeker imidlertid at tverrgående linjer bør gjøres
tydeligere, med færre linjer med høyere frekvens.
Samtidig gir høy biltrafikk og manglende tilrette-

mot Sinsen og E6 mot Helsfyr/Bryn. Regionlinjer
som trafikkerer disse korridorene kan dermed gjøres knutepunktstoppende i den grad de ikke er det

legging fremkommelighetsproblemer på mange av
traseene for bybuss i Groruddalen (se kapittel
2.3). Det gir uforutsigbare og lite effektive reiser.

i dag (f.eks. linje 301, 321 og 363 langs Trondheimsveien). Tilretteleggingen må sikre god fremkommelighet og effektiv betjening av knutepunk-

Kollektivnettverket definerer traseer for lokal kollektivtransport på vegnettet i Groruddalen. I takt

ter. Linje 401 langs Strømsveien behandles som
en lokalstoppende buss (beskrives nedenfor).

med byutviklingen kan gatenettet tilpasses og tilrettelegges. Vi har derfor definert hvilke traseer
som først bør prioriteres for en høyere standard.

Lokal kollektivtransport på veg
Bybuss og trikk bidrar til å gjøre kollektivnettet i
Groruddalen tilstrekkelig finmasket, med langsgå-

Dette er traseer som har en spesielt viktig funksjon allerede i dag eller som betjener prioriterte utviklingsområder. Høystandard kollektivløsning in-

ende forbindelser som utfyller dagens banenett,
og tverrforbindelser som binder sammen banenettet i en rutenettstruktur.

nebærer trikk eller buss, hvor det i hovedsak legges til rette med egne og tydelig utformede traseer. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 6.5.

Figur 6.2 Kollektivtransportstrategiens forslag til fremtidig kollektivnettverk i Groruddalen.
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Knutepunkter og byttepunkter
For å oppnå et kollektivnettverk med mange reisemuligheter er det viktig å utvikle en struktur med
mange effektive knute- og byttepunkter.
I ytre del av Groruddalen er Grorud T, Grorud stasjon og Furuset de viktigste knutepunktene. Her er
det overgang mellom flere linjer, både regionalt og

het og tilrettelegging for terminering av regionbusser fra Nittedal. På Økern er det behov for å bedre
fremkommelighet til/fra knutepunktet, noe som behandles gjennom utvikling av gatenettet i Hovinbyen.
Det er ønskelig å utvikle mange effektive byttepunkter. Alle steder der to kollektivtraseer krysser

lokalt. Det er behov for å utvikle knutepunktene
med kortere og mer attraktive gang- og sykkellinjer, sykkelparkering og bedre fremkommelighet

hverandre, bør det legges til rette for omstigning.

til/fra knutepunktet for lokalstoppende buss.

omfattende tiltak for å bli godt fungerende er
Nedre Vollebekk og Nedre Kalbakkvei. Her krysser kollektivlinjer i dag, men de er utflytende med

Der hvor Groruddalen møter indre by er Sinsen,
Økern og Helsfyr/Bryn de viktigste knutepunktene.
Her møtes kollektivsystemene for Groruddalen og
indre by. Det pågår arbeid for utvikling av Hel-

Eksempler på fremtidige byttepunkter som krever

svært lange og lite attraktive ganglinjer for de som
ønsker å bytte.

sfyr/Bryn inkludert traseer til/fra knutepunktene.
På Sinsen er det behov for bedre fremkommelig-

Figur 6.3 Kollektivtransportstrategiens forslag til fremtidig konkrete traseer for kollektivnettverket i Groruddalen.
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6.3 MATESTRATEGI FOR REGIONLINJER
I dag kjører de fleste regionlinjene inn til Oslo sentrum. Som grunnlag for KVU Oslo-Navet er det
gjort vurderinger av ulike matestrategier, med mål
om å avlaste Oslo bussterminal (Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 2015). Matestrategiene er vurdert ut fra
gjennomførbarhet og avhengighet av andre tiltak i
transportsystemet. Arbeidet viser at det for mange
av regionlinjene gjennom Groruddalen vil være
krevende å gjennomføre terminering, men at det
på lang sikt er mulig å terminere flere linjer både
på Sinsen og Helsfyr/Bryn, samt lengre ut for enkelte linjer. Det er derfor viktig at det planlegges
for mulig terminering i alle disse knutepunktene.
Matestrategien er senere supplert med vurderinger som innspill fra Ruter til E6 Manglerudprosjektet. Til sammen gir dette forslag til endringer
av endeholdeplass for regionlinjer som vist i Tabell 6.1.

Tabell 6.1 Matestrategi for regionbusser i Groruddalen (Innspill fra Ruter til E6 Manglerudprosjektet).
LINJE

ENDEHOLDEPLASS
I DAG

FREMTIDIG
ENDEHOLDEPLASS

301

Bussterminalen

Sinsen

302

Bussterminalen

Sinsen

331/332 Bussterminalen

Bussterminalen

401

Bussterminalen

Bussterminalen

411

Bussterminalen

Bussterminalen

412

Bussterminalen

Helsfyr

415

Bussterminalen

Helsfyr

417

Bussterminalen

Helsfyr

418

Bussterminalen

Bussterminalen

421

Bussterminalen

Helsfyr

422

Bussterminalen

Helsfyr

431

Bussterminalen

Bussterminalen

476

Bussterminalen

Lillestrøm

482

Bussterminalen

Lillestrøm

486

Bussterminalen

Lillestrøm

492

Bussterminalen

Helsfyr
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6.4 KOLLEKTIVTRASEER PÅ VEG OG GATE
Kollektivtransportstrategi for Groruddalen viser
hvordan kollektivtraseer på veg og gate inngår i et
helhetlig kollektivsystem. For at kollektivsystemet
skal fungere godt, må disse traseene tilrettelegges
for god fremkommelighet.
Utfordringer og muligheter ved kollektivfelt
I henhold til håndbok N100 (Statens vegvesen
2014c) bør kollektivfelt etableres dersom det er 8
eller flere busser i en retning i maksimaltimen og
mer enn 1 minutt forsinkelse per kilometer. Som
vist i kapittel 2.3 har flere av kollektivtraseene i
Groruddalen større forsinkelser enn 1 minutt per
kilometer. Byutvikling og trafikkvekst kan forsterke
dette behovet.
Håndbok N100 (Statens vegvesen 2014c) legger
til grunn at kollektivfelt plasseres til høyre i veger
med flere felt. En utfordring ved slike kollektivfelt
er at det ofte oppstår konflikter med annen trafikk i
kryss, avkjøringer og på ramper. For eksempel vil
kollektivfelt i høyre felt komme i konflikt med høyresvingene trafikk, og må derfor oppheves før
kryss og rundkjøringer. For å sikre så gode kollektivfeltløsninger som mulig, bør følgende tiltak vurderes:
» Høyresvingefelt bør gjøres så korte som mulig.
» Det kan benyttes en trafikkdeler og påbudsskilt
til venstre.
» Antall kryss og avkjøringer reduseres.
» I signalstyrt kryss kan kollektivfelt legges helt
inn til kryss og få en egen fase.
» På hovedveger med planskilte kryss, der det er
mulig å tilrettelegge for god gangatkomst, bør
holdeplasser legges på hovedvegen og ikke på
avkjøringsramper.
Gater med flere kjørefelt gir større fleksibilitet
Gater med flere enn to kjørefelt i hver retning gir
større fleksibilitet i feltbruk og mulighet for bedre
tilrettelegging for kollektivtrafikken. Et godt eksempel på dette er Kong Håkon 5.s gate hvor kollektivfelt er lagt i midten av tre kjørefelt mot nord. Det
er da mulig å trekke kollektivfeltet helt frem mot
krysset.
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Figur 6.4 Kong Håkon 5.s gate med kollektivfelt i midten av
tre kjørefelt. (Gatebilde fra finn.no)

Restriksjoner for biltrafikk
Der hvor det ikke er hensiktsmessig å bygge ut
vegen med kollektivfelt, kan fremkommeligheten
bedres med restriktive tiltak for biltrafikken. Eksempler på tiltak er:
» Venstresvingeforbud (eller andre retningsforbud) for biltrafikk i kryss med kollektivtrafikk.
» Stenge en veg eller gate for gjennomkjøring
ved hjelp av skilt eller bom.
» Stenge en veg eller gate for annen trafikk og
tilrettelegge en ren kollektivgate.
Transportplanlegging på et mer overordnet nivå vil
kunne også påvirke trafikkmengde og fremkommelighet i kollektivtraseene. For eksempel vil restriktive kjøremønstre, hastighetsreduksjoner og
parkeringsrestriksjoner bidra til å gjøre bilreiser
mindre attraktive.
Prioritering i kryss
Utforming av kryss og type kryssløsning har stor
betydning for hvordan trafikken avvikles og i hvilken grad kollektivtrafikken kan prioriteres. I lyskryss skal det være signalprioritering. Tilfartskontroll som styrer trafikken inn mot et kryss og hindrer oppstuing vil i mange situasjoner være effektfullt.

6.5 HØYSTANDARD KOLLEKTIVTRASEER
Brukernes krav til hva et godt kollektivtransport-

Vegens klassifisering og utforming har betydning
for hvilken type tilrettelegging man kan få til for

system inneholder er i utvikling. I dag handler reisen om mer enn å komme seg raskest mulig fra A
til B. Utformingen av trasé, holdeplasser, materiell,

kollektivtrafikken. Ved utvikling av veg- og gatenettet i Groruddalen er det viktig å være bevisst
dette.

systemer og informasjon påvirker tilbudets attraktivitet og folks valg av transportmiddel (NTP 2011).
Moderne trikkeløsninger og superbuss er eksemp-

Kollektivtransportstrategi for Groruddalen legger til
grunn at veg- og gatenettet kan tilrettelegges for

ler på høystandard kollektivsystemer på veg- og
gatenettet.

kollektivtrafikk i takt med byutvikling og tilhørende
tilpasning av gatenettet (eksemplifisert med Ulvenveien og Standardveien i Figur 6.5). Strategien

Håndbok V123 (Statens vegvesen 2014b) beskriver superbusskonsept med høy kvalitet på trasé,
stasjoner, kjøretøy, billettering, informasjon og

definerer også hvilke traseer som først bør prioriteres for en høyere standard, i tråd med superbusskonseptet. Dette er traseer som har en spesi-

drift. Et grunnprinsipp i superbusskonseptene er å
tenke baneløsninger, men bygge for buss, eventuelt for senere ombygging til bane. Bevisste valg av

elt viktig funksjon allerede i dag, eller som betjener prioriterte utviklingsområder. Det gjelder spesielt traseer som er foreslått som trikk eller T-bane

traséføring vil kunne redusere fremtidige investeringer. Utfordringer ved tradisjonelle, sidestilte kollektivfelt (se kapittel 6.4) kan løses med i stedet

i Kommuneplan for Oslo eller Strategisk plan for
Hovinbyen, men hvor baneløsninger ligger langt
frem i tid.

etablere midtstilte kollektivfelt eller egne kollektivgater, der det er hensiktsmessig.
Midtstilte kollektivfelt krever imidlertid i dag fraviksbehandling fordi dagens vegnormal legger til
grunn at kollektivfelt plasseres til høyre i veger
med flere felt.

Figur 6.5 Illustrasjonsplan for detaljregulering av Ulven i Oslo (LPO arkitekter
2012). Vi ser at Ulvenveien og Standardveien er planlagt med midtstilt kollektivtrasé og er således gode eksempler på kollektivtraseer som tilpasses i
takt med byutviklingen.
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6.6 TRASÉ, ROLLE OG EGENSKAPER
Trondheimsveien
Trondheimsveien kombinerer tre viktige roller:

På lang sikt planlegges det å terminere regionlin-

» Hele strekningen mellom Gjelleråsen og Sin-

jer på Sinsen. Dette krever tilrettelegging for regulering av busser. Før termineringskapasitet er
etablert må bussene kjøre inn til sentrum.

sen er trasé for knutepunktstoppende regionbusser, primært fra Nittedal.
» Vegen betjener lokale busslinjer som tangerer

Den nederste delen av Trondheimsveien foreslås
tilrettelagt med høystandard kollektivløsning i

ved Grorud T og Bjerke.
» Strekningen mellom Sinsen og Bjerke er trasé
for et høystandard kollektivtilbud til Tonsenha-

sammenheng med bygging av trikk til Tonsenhagen.

gen, eventuelt med forlengelse til Linderud.
Linje 31 kan avkortes ved Linderud dersom det
legges til rette for terminering/regulering og
overgang til T-banen.
For å fylle rollen som trasé for knutepunktstoppende regionbuss må det sikres god fremkommelighet på strekning, og knutepunkter og byttepunkter må tilrettelegges for effektiv betjening. Det er
viktig å avklare hvilke byttepunkter som skal betjenes i tillegg til knutepunktene Grorud T og Sinsen.
Knutepunktstopp på Veitvet/Linderud og Bjerke vil
gi effektiv kobling til tverrgående, lokalt kollektivtilbud, men dette krever at det kan etableres holdeplassløsninger langs hovedvegen, slik at bussene

Figur 6.6 På Trondheimsveien ved Bjerke kjører bussene
av hovedveien for å betjene holdeplasser på ramper. På
tross av kollektivfelt på begge ramper i vestgående retning
blir bussene fremdeles forsinket frem mot rundkjøringene.
Dersom det etableres holdeplasser langs Trondheimsveien,
med gode gangforbindelser, vil Bjerke kunne betjenes som
byttepunkt, uten at det gir forsinkelser for knutepunktstoppende regionbuss (Flyfoto fra finn.no).

ikke trenger å svinge av på ramper. Knutepunktstoppende regionbuss må kunne kjøre forbi lokalstoppende buss på øvrige holdeplasser.

Nederste del av Trondheimsveien etableres
som høystandard kol-

Trasé for knutepunktstoppende regionbuss må sikres god

lektivtrasé ved utbygging av trikk til Tonsenhagen. Sidestilt løsning

fremkommelighet på
strekning.

kan bli vurdert.

Behov for mer kompakt knutepunkt: Det er potensial for å etablere kortere gangforbindelse mellom holdeplass for regionbuss og
T-bane og holdeplass for lokalbuss.

Byttepunkter tilrettelegges
for effektiv betjening av
knutepunktstoppende regionbuss.

Figur 6.7 Trondheimsveiens rolle i Groruddalen.
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Østre Aker vei
Østre Aker vei vil betjene et lokalstoppende buss-

ombygging av vegen for bedre tilpasning til nye
funksjoner og omgivelser. Da er det mulig å tilret-

tilbud med forbindelse til Lørenskog. Dette innebærer i praksis en videreutvikling av linje 67 som
har begrenset driftstid og frekvens i dag.

telegge for god fremkommelighet, samtidig som
tilbudet blir mer tilgjengelig ved at bebyggelsen
kommer tettere på kollektivtraseen. Dette kan ek-

Busstilbudet går delvis parallelt med jernbanen,
men har ulikt stoppmønster, og betjener kortere,

semplifiseres med strategisk plan for Hovinbyen
(Plan og bygningsetaten 2016b) som foreslår at
innerste del av Østre Aker vei bygges om i hen-

lokale reiser og reiser mellom Lørenskog sentrum
og Groruddalen. Bussen kan også mate til jernbane (Grorud og Nyland) og T-bane (Økern).

hold til vegklasse H6 (nasjonale hovedveger og
øvrige hovedveger med ÅDT > 12 000 og fartsgrense 60 km/t).

Jernbanen betjener lengre reiser, og gir forbindelse til Oslo sentrum. En mulig fremtidig S-baneforbindelse Nationaltheatret–Sinsen–Alna vil gi

Grorud stasjon og Økern T er knutepunkter for
overgang buss–buss og buss–bane i dag og i

større overlapp mellom buss og jernbane, men det
vil likevel være behov for et busstilbud som gir
større flatedekning på lokale reiser.

fremtiden. På lang sikt kan kryss med Brobekkveien og Nedre Kalbakkvei bli byttepunkter til
tverrgående kollektivtilbud. Dette krever tilpasning

Østre Aker veis rolle som trasé for lokalstoppende
buss vil forsterkes med fremtidig arealutvikling

av holdeplasser og gangforbindelser, og vil først
bli aktuelt ved eventuell ombygging av veg og omgivelser. En mulig flytting av Nyland jernbanesta-

langs vegen. Utviklingen skjer hovedsakelig innenfra og ut. Det pågår utvikling i Hovinbyen, og
kommuneplanen angir fremtidige transformasjons-

sjon kan forsterke krysset mellom Østre Aker vei
og Nedre Kalbakkvei som byttepunkt.

områder utover langs Østre Aker vei. Dette vil forsterke markedsgrunnlaget for buss og jernbane.

Øst for Grorud stasjon svinger bussen av via lokalvegnettet inn mot Lørenskog stasjon. Dette i
henhold til rollen som lokalbetjenende buss. På

Tilrettelegging av Østre Aker vei for kollektivtransport må vurderes i sammenheng med den byutviklingen som skjer. På kort sikt er det viktig å sikre

lang sikt kan det være aktuelt at traseen følger Rv
163 hele vegen, men det må vurderes i sammenheng med utvikling i området rundt Lørenskog sta-

god fremkommelighet på dagens veg. På lang sikt
kan byutviklingen medføre ønsker og behov for

sjon.

På kort sikt sikres god fremkommelighet på dagens veg.

Bussen svinger av via lokalvegnettet inn mot Lørenskog stasjon.
På lang sikt kan det være aktuelt
at traseen følger Rv 163.

På lang sikt kan ombygging av vegen muliggjøre bedre
tilgjengelighet og fremkommelighet. Samtidig kan kryss
med Brobekkveien og Nedre Kalbakkvei utvikles som
byttepunkter til tverrgående kollektivtilbud.

Figur 6.8 Østre Aker veis rolle i Groruddalen.
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Strømsveien og E6
Strømsveien mellom Ulven og Furuset danner

En høystandard kollektivtrasé binder sammen
knutepunktene Økern, Bryn/Helsfyr, Grorud sta-

stammen en kollektivkorridor med forgreninger til
Økern, Bryn/Helsfyr, Stovner og Lørenskog sentrum. Korridoren betjener et lokalstoppende kol-

sjon og Furuset. Kjelsrud er viktig byttepunkt til
tverrgående kollektivtilbud på Nedre Kalbakkvei.

lektivtilbud. Dagens linje 66 og 401 videreutvikles.
Strømsveien har i dag delvis kollektivfelt, men har

Forbindelser til Helsfyr/Bryn vurderes som en del
av E6 Manglerudprosjektet. Forbindelser til Lørenskog vurderes som del av KVU Nedre Romerike.

likevel store fremkommelighetsproblemer. Dette
skyldes store trafikkmengder, og at kollektivfeltene
blir brutt i forbindelse med kryss og avkjørsler.

E6 vil i fremtiden være viktig som trasé for knutepunktstoppende regionbusser fra Nedre Rome-

Samtidig angir kommuneplanen store utbyggingsområder i tilknytning til Strømsveien–Professor
Birkelands vei, og mye av utviklingen antas å

rike, som det ikke er aktuelt å mate til Lillestrøm
(matestrategi er beskrevet nærmere i kapittel 6.3).
Disse bussene konkurrerer godt på reisetid. For å

komme på kort/mellomlang sikt (se kapittel 4.1).
For å sikre en utvikling basert på miljøvennlige

opprettholde denne funksjonen er det viktig at E6
sikres god fremkommelighet med gjennomgående
kollektivfelt, og det er viktig å sikre effektiv betje-

transportformer må kollektivtilbudet bli mer attraktivt. Kommuneplanen viser en T-banelinje langs
Strømsveien, men denne antas å ligge langt frem i

ning av holdeplasser. I dag betjenes holdeplassene Furuset, Trosterud, Ulvenkrysset og Teisenkrysset. Om Ulvenkrysset og Teisenkrysset skal

tid (se kapittel 4.2). Det anbefales derfor å utvikle
Strømsveien–Professor Birkelands vei og Sam
Eydes vei til en høystandard kollektivtrasé basert

betjenes i fremtidig situasjon, eventuelt om disse
skal erstattes av Breivoll, vurderes i E6 Manglerudprosjektet.

på superbusskonseptet som vist i kapittel 6.5.

Strømsveien–Professor Birkelands vei og Sam
Eydes vei danner stammen i en kollektivkorridor
med forgreninger til Økern, Bryn/Helsfyr, Stovner og Lørenskog sentrum. Traseen bør utformes som en høystandard kollektivtrasé basert
på superbusskonsept.

E6 vil i fremtiden være viktig
som trasé for knutepunktstoppende regionbusser fra
Nedre Romerike.

Forbindelser til Helsfyr/Bryn vurderes
som en del av E6 Manglerudprosjektet.
Det kan være aktuelt at en linje langs
Strømsveien kjører helt inn til Oslo sentrum (som linje 401 i dag).

Figur 6.9 Strømsveiens rolle i Groruddalen.
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Traséløsning mellom
Furuset og Lørenskog
avklares i KVU Nedre
Romerike.

Tverrforbindelser
Det finnes flere tverrgående kollektivtraseer i Gro-

Nedre Kalbakkvei trafikkeres i dag av linje 25 og
68. For å gjøre dette til en mer effektiv tverrforbin-

ruddalen i dag, men disse bør gjøres tydeligere,
med bedre fremkommelighet, færre linjer og høyere frekvens (Ruter 2013). Den vestligste delen av

delse for linje 25, anbefales det å etablere en ny
bussforbindelse via Veitvetveien mellom Veitvet
og Nedre Kalbakkvei. Veitvetveien er nylig opp-

Groruddalen omfattes av strategisk plan for Hovinbyen, som beskriver tre av tverrforbindelsene:

gradert som miljøgate. Det er derfor viktig at en ny
busstrasé ivaretar hensynet til omgivelsene, blant
annet ved å prioritere forutsigbar fremføring i stedet for høy hastighet.

2»

Grenseveien–Østensjøveien som forlengelse
av Ring 2 (trafikkeres i dag av linje 21 og 28)
Dag Hammarskjölds vei–Ulvenveien–Hjalmar

3»

Brantings vei (Ring 3) (deler av traseen trafikkeres i dag av linje 23 og 24)
Refstadveien–Brobekkveien–Ole Deviks vei

busslinjer og har store fremkommelighetsutfordringer. Det vil være svært omfattende å etablere
kollektivfelt i dagens trasé. Det bør derfor vurde-

(trafikkeres i dag delvis av linje 58)
Strategisk plan for Hovinbyen anbefaler at disse

res andre fremkommelighetstiltak, som restriksjoner for biltrafikk og bedre forbindelser til/fra Grorud knutepunkt (se kapittel 6.4).

tverrforbindelsene etableres som høystandard kollektivtraseer for buss, slik at trikk kan etableres på
lang sikt (se kapittel 4.2). Kollektivtransportstrategi

Forbindelsen Grorud T–Stovner–Lørenskog er viktig for å gjøre det mer effektivt å reise kollektivt

for Groruddalen støtter denne anbefalingen, men
det må avklares nærmere om linje 58 skal legges
om til Bryn, eller kjøre til Tveita som i dag. Dette

mellom Lørenskog og ytre del av Groruddalen. I
dag trafikkeres forbindelsen av linje 361 og 363.
Det er behov for å etablere en mer effektiv trasé,

avhenger blant annet av hvilke løsninger det legges til rette for i E6 Manglerudsprosjektet.

noe som må ses i sammenheng med utvikling av
bussforbindelser i KVU Nedre Romerike.

1»

Grorudveien–Gransdalen trafikkeres i dag av flere

Etableres som høystandard kollektivtraseer for buss, slik
at trikk kan etableres på lang sikt:
1) Grenseveien–Østensjøveien
2) Dag Hammarskjölds vei–Ulvenveien–Tvetenveien
3) Refstadveien–Brobekkveien–Ole Deviks vei

6
5
5) Behov for fremkommelighetstiltak i Grorudveien–

3
4

Gransdalen

4) Det bør etableres en ny
bussforbindelse mellom Veitvet og Nedre Kalbakkvei.

2
1

6) Trasé og betjening av Grorud T–
Stovner–Lørenskog
må avklares i sammenheng med KVU
Nedre Romerike.

3) Det må vurderes nærmere om dagens linje 58 skal legges om til Bryn,
eller om den skal følge Strømsveien–
Ytre Ringvei til Tveita som i dag.

Figur 6.10 Tverrforbindelsenes rolle i Groruddalen.
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6.7 FLATEDEKNING
Kollektivtransportstrategi for Groruddalen tegner

rer som må forseres ikke er vurdert. Kartet beskriver heller ikke hvilke reiserelasjoner som er godt

en enkel og tydelig struktur som gir grunnlag for
videreutvikling av et robust linjenett (se kapittel
6.1). Målet er å samle linjene i færre og tydeligere

eller dårlig dekket.

traseer enn i dag.
En forenkling av linjenettet gir potensielt lengre

Et hovedgrep i kollektivtransportstrategien er å utvikle en bedre nettverksstruktur for kollektivtrafikk i
Groruddalen. Kollektivtransportstrategien tegner

gangavstander. En vurdering av flatedekningen
som vist i Figur 6.11 viser at foreslått fremtidig kollektivsystem i teorien dekker en svært stor andel

opp en grunnstruktur som bør utvikles til et tydeligere nettverk med økt frekvens, god fremkommelighet og bedre omstigningsmuligheter. For å

av bolig- og arbeidsmarkedet i Groruddalen. Det
røde arealet viser områder innenfor 400 meter fra
en bybusslinje, noe som regnes som akseptabel

oppnå nettverkseffekt er det viktig at alle hovedtraseer har minst 10 minutters frekvens i rush og
på dagtid. Dette kan oppnås ved å øke frekvensen

gangavstand til holdeplass. De blå og grå sirklene
viser avstand på 600 meter fra jernbane- eller tbane stasjon. Det er verdt å merke seg at Figur

på enkeltlinjer, eller ved å samle linjer som går i
nærheten av hverandre, til samme trasé.

6.11 viser et stilisert bilde av gangavstander, da
økning i gangavstander som følge av f.eks. barrie-

En mulig utvikling av linjenettet for bybuss i Groruddalen, i henhold til prinsippene i kollektivtransportstrategien, er vist i Figur 6.12.

6.8 UTVIKLING AV LINJENETTET

Figur 6.11 Forenklet fremstilling av flatedekning for foreslått fremtidig kollektivsystem i Groruddalen.
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Figur 6.12 Forslag til utvikling av bybusstilbudet i Groruddalen, i samsvar med kollektivtransportstrategien. Det er et mål å
oppnå nettverksfrekvens på minst hvert 10. minutt i hele rutenettstrukturen som er angitt i kollektivtransportstrategien og synliggjort med lyse felter. Illustrasjonen er laget med utgangspunkt i Ruters linjekart for bybuss i Groruddalen (fra ruter.no).
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7 /// UTVIKLINGSSTRATEGI
7.1 PRINSIPP FOR UTVIKLING
Kommuneplan for Oslo synliggjør to hovedprinsipper for kommunens arealutviklingsstrategi: banebasert utvikling og fortetting innenfra og ut.
Banebasert utviklingsstrategi innebærer at utvikling i hovedsak skal skje langs banenettet, i knutepunkt og stasjonsnære områder. Det betyr at et
robust kollektivsystem (helst bane) må være på
plass for at utbyggingen skal kunne skje.
Fortetting innenfra og ut innebærer en vektlegging
av nye områder med indre by-karakter. For Groruddalen betyr det blant annet at full utbygging av
Hovinbyen prioriteres.
7.2 PRIORITERINGER
For å kunne realisere nye utbyggingsområder, og
samtidig nå overordnede mål om miljøvennlig
transportvekst, må kollektivsystemet utvikles slik
at et høykvalitets tilbud er på plass samtidig med
selve utbyggingen. Det gir følgende prinsipper for
utvikling av kollektivsystemet i Groruddalen:
» På kort sikt er det viktig å løse fremkommelighetsutfordringer i dagens situasjon gjennom
mindre tiltak og forbedringer på dagens vegnett.
» På lang sikt kan det legges til rette for høykvalitets kollektivtraseer gjennom ombygging av
veger og gater som følge av byutvikling.
» Høystandard bussløsninger kan erstatte trikk
og T-baneløsninger på kort og mellomlang sikt.
Med utgangspunkt i disse prinsippene er forslag til
utviklingsstrategi med prioriteringer vist i Figur 7.2.
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Figur 7.1 Satsing innenfra og ut, vist som strategi i Kommuneplan for Oslo (Oslo kommune 2015).

Steg 1. Fremkommelighetsutfordringer i dagens
situasjon løses gjennom mindre tiltak og forbedringer. Dette kan f.eks. innebære å gjøre om eksisterende bilfelt til kollektivfelt der det er mulig,
f.eks. på rv. 4.

Steg 2. Tilrettelegging av høykvalitets kollektivtraseer ved utbygging av Hovinbyen og etablering av
trikk til Tonsenhagen. Pågående knutepunktsprosjekter fullføres. Sikre etablering av høykvalitets
kollektivtrasé i forbindelse med arealutvikling
langs Strømsveien.

Steg 3. Tilrettelegging av høykvalitets kollektivtraseer i Manglerudprosjektet og KVU Nedre Romerike.

Steg 4. Tilrettelegging av høykvalitets kollektivtrasé ved utvikling av Trondheimsveien, Østre
Aker vei (som oppfølging av systemanalysen).
Bedre tilrettelegging av kollektivtraseer ved arealutvikling i ytre deler av Groruddalen.

Figur 7.2 Skjematisk utviklingsstrategi for kollektivtraseer, i samspill med arealutvikling og store infrastrukturprosjekt.
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VEDLEGG 1 /// INNSPILL TIL UTKAST TIL
KOLLEKTIVTRANSPORTSTRATEGI FOR GRORUDDALEN
I desember 2016 fikk den tverretatlige prosjektgruppen, som har fulgt prosjektet, mulighet til å gi innspill til
et «høringsutkast» til kollektivtransportstrategi for Groruddalen. Innspillene er samlet i tabell 1 i dette
vedlegget, det samme er SVRØs kommentar til de enkelte innspillene.
Tabell 1 Innspill til utkast til kollektivtransportstrategi for Groruddalen, gitt av den tverretatlige prosjektgruppen i januar 2017.
NR.

FRA OG TEMA

INNSPILL

SVRØS KOMMENTAR

1

Plan- og
bygningsetaten
Prioritering - steg

Plan- og bygningsetaten er enig i
prioriteringen vist i steg 2 i
kollektivstrategien. Dette innebærer at trikk
til Tonsenhagen og et høykvalitets
kollektivtilbud i Hovinbyen og langs
Strømsveien gis førsteprioritet – i tillegg til
pågående knutepunktsprosjekter. For
Hovinbyens del er behovet størst for de to
indre kollektivtraseene fra Bryn i retning
Carl-Berners plass (Grenseveien) og i
retning Økern/Sinsen (Ulvenveien).

SVRØ oppfatter at kollektivtransportstrategien
er i tråd med dette innspillet. I
kollektivtransportstrategien er det beskrevet at
det tilrettelegges for høykvalitets
kollektivtraseer ved utbygging av Hovinbyen i
steg 2.

2

Plan- og
bygningsetaten
Høystandard
kollektivløsning

Plan- og bygningsetaten mener at traseer
vist med «høystandard kollektivløsning» må
utvikles med et banebasert kollektivtilbud
for de to indre tverrforbindelsene i
Hovinbyen, uten å gå «omveien» via
høystandard bussløsning. Etablering av
superbussløsninger innebærer store
investeringer i en infrastruktur som ikke
uten videre kan omgjøres til trikk/bybane
uten at det på nytt medfører store
kostnader. Hovinbyen er allerede i sterk
utvikling og behovet for et skinnegående
transporttilbud er stort. Inntil et banebasert
kollektivtilbud er på plass må det sikres
arealer for bane og gjøres tiltak for
fremkommelighet for buss. I Strømsveien
ligger behovet for bane noe lenger fram i tid
og det bør i mellomtiden etableres midtstilt
kollektivfelt som også sikrer arealer for en
framtidig baneløsning.

I kollektivtransportstrategien er det ikke
presisert om høystandard kollektivløsning
innebærer trikk eller høystandard bussløsning
(superbuss). Det ligger ikke innenfor
kollektivtransportstrategiens mandat å
beslutte om det skal etableres trikk eller buss.
Statens vegvesen mener dessuten at det i
kollektivtransportstrategien ikke er nødvendig
å poengtere hvilken driftsart som skal
trafikkere disse strekningene, da
kollektivtransportstrategiens fokus er å
definere hvor Statens vegvesen bør
tilrettelegge for kollektivtransport på vei i
Groruddalen og i hvilken rekkefølge. SVRØ
oppfatter at det bør gjøres egne separate
utredninger hvor driftsart besluttes.
Kollektivtransportstrategien er i tråd med
Ruters M2016, hvor det er beskrevet
tverrgående bybane/superbuss som løsning i
Hovinbyen (ikke konkludert på driftsart). Se
for øvrig kommentarer til innspill nr. 8.

3

Plan- og
bygningsetaten
Østre Aker vei

Indre del av Østre Aker vei går gjennom
sentrale deler av Hovinbyen og spiller en
viktig rolle i utviklingen av området. Østre
Aker vei vil også få en sentral rolle som
kollektivtrase etter hvert som byutviklingen
flytter seg lengre utover i Groruddalen.
Plan- og bygningsetaten mener at det i
første omgang må etableres et høystandard
busstilbud i indre del av Østre Aker vei, og
at dette på sikt videreutvikles utover
Groruddalen.

SVRØ oppfatter at kollektivtransportstrategien
er i tråd med dette innspillet. På side 37 er
Østre Aker vei beskrevet slik: «Østre Aker
veis rolle som trasé for lokalstoppende buss
vil forsterkes med fremtidig arealutvikling
langs veien. Utviklingen skjer hovedsakelig
innenfra og ut.» Tilrettelegging av Østre Aker
vei for kollektivtransport må vurderes i
sammenheng med den byutvikling som skjer.
(…) På kort sikt er det viktig å sikre god
fremkommelighet på dagens veg. På lang sikt
kan byutviklingen medføre ønsker og behov
for ombygging av vegen for bedre tilpasning til
nye funksjoner og omgivelser.»

4

Plan- og
bygningsetaten
Diagonalene

I kollektivstrategien vises det til at
Fossum/Bredtvetdiagonalen har «ingen
eller begrenset nytte for
kollektivtransporten» og at diagonalene i

Kollektivtransportstrategien skal gi en
beskrivelse av hvilke kollektivløsninger som
skal vurderes i Systemanalysen av rv. 4
Trondheimsveien med diagonal og rv. 163

SIDE 1

første rekke betjener reisende til/fra
Nittedal. Plan- og bygningsetaten kan heller
ikke se at en diagonal gir økt potensiale for
byutvikling eller miljøforbedringer uten at
dette også inkluderer omforming av
Trondheimsveien. Omforming av
Trondheimsveien, med egne kollektivfelt og
bymessig utforming, vil isolert sett ha større
effekt på bymiljø og arealbruk enn en ny
veitunnel. Plan- og bygningsetaten mener at
dette bør fremgå tydeligere i rapporten.

Østre Aker vei. I systemanalysen skal
transportinfrastrukturen i nordøstkorridoren
vurderes under ett. Det er påpekt i
kollektivtransportstrategien at
Fossum/Bredtvetdiagonalen har ingen eller
begrenset nytte for kollektivtransporten.
Videre vurdering av diagonalalternativer vil
gjøres i systemanalysen.
Kollektivtransportstrategien er en av fem
delrapporter til systemanalysen. De andre
delrapportene omhandler gange og sykkel,
byutvikling, areal og transport og
tungtransport. I systemanalysen vil alle
temaene ses i sammenheng.

5

Plan- og
bygningsetaten
Breivoll

Breivoll er utpekt som framtidig
kollektivknutepunkt med en stasjon for
jernbanen. Det er også potensiale for å
utnytte jernbanens kapasitet bedre ved å se
på stasjonsstrukturen mellom Breivoll og
Grorud stasjon (Nyland og Alna), slik
kommuneplanen viser ny plassering av
stasjon ved Nedre Kalbakkvei. Dette
arbeidet vil være et viktig ledd i utviklingen
av nye byområder i nedre del av
Groruddalen.

SVRØ oppfatter at kollektivtransportstrategien
er i tråd med dette innspillet. Oppgradering av
hovedbanen, inklusiv vurdering av
stasjonsstruktur gjennom Groruddalen er
beskrevet i kollektivtransportstrategiens
kapittel 4. Breivoll og Nedre Kalbakkvei er vist
som eksempler på nye stasjonslokaliseringer.

6

Plan- og
bygningsetaten
Tverrforbindelse
Stovner – Rommen –
Grorud - Furuset

Strekningen Stovner-Rommen-GrorudFuruset har et stort antall boliger og et av
de største byutviklingsområdene utenfor
Hovinbyen. Området har behov for bedre
tverrforbindelser og det bør prioriteres å
utrede muligheten for en tverrgående
busslinje (i første omgang) mellom
bydelene. Dette vil også være et potensielt
viktig bidrag i å løfte kollektivandelen for
reiser intern i Groruddalen.

Vurdering av nye busslinjer ligger utenfor
kollektivtransportstrategiens mandat. Ny
busstrasé på Rommen, i henhold til
planprogram for Nedre Rommen, er omtalt i
kollektivtransportstrategiens kapittel 4 og 6.6
under E6 og Strømsveien.

7

Plan- og
bygningsetaten
Endring på figur

Kjelsrud bør vises med grønt og arealene
langs Alnabruterminalen vises med rødt (på
side 21)

Dette er rettet i endelig versjon av rapporten.

8

Plan- og
bygningsetaten
Høystandard
kollektivtrasé

Trikk i Hovinbyen er omtalt som «tiltak på
lang sikt». I mellomtiden etableres
høystandard kollektivtrasé for buss. Planog bygningsetaten tolker «høykvalitets
kollektivtraseer» som banebasert
kollektivtransport i de to indre
tverrforbindelsene i Hovinbyen (senere i en
ytre tverrforbindelse langs Brobekkveien) og
langs Strømsveien. Dette harmonerer derfor
ikke med prioriteringene i
utviklingsstrategien side 42-43. Her står det
at «høykvalitets kollektivtraseer» skal
etableres i Steg 2. Dersom det her menes
buss betyr det at trikk i Hovinbyen skyves ut
i en uviss framdrift. Rapporten bør rettes
opp til at det med «høykvalitets
kollektivtraseer» menes banebasert
kollektivtransport for de strekningene hvor
dette er aktuelt og at dette inngår i en tidlig
fase (Steg 2).

SVRØ ønsker ikke i denne
kollektivtransportstrategien konkludere på om
det skal etableres trikk eller høystandard
bussløsning på de enkelte strekningene.
Vurdering og konklusjon om hvilken driftsart
som skal betjene den enkelte strekning ligger
utenfor kollektivtransportstrategiens mandat.
Uavhengig av om det etableres trikk eller
høystandard buss må det sikres god
fremkommelighet for kollektivtrafikken
gjennom etablering av høystandard
kollektivtraseer, som beskrevet i
kollektivtransportstrategiens kapittel 6.4 og
6.5. Tilrettelegging av høykvalitets
kollektivtraseer vil ifølge
kollektivtransportstrategien skje i både steg 2,
3 og 4. For Hovinbyens del i steg 2, dette i
henhold til diskusjoner i
kollektivtransportstrategiens prosjektgruppe.
Se for øvrig kommentarer til innspill nr. 2.

Plan- og
bygningsetaten

Flatedekningskartet blir veldig teoretisk og
er misvisende ettersom den faktiske

Kartet tas ikke ut, men SVRØ er enig i at det
bør presiseres at dalbunnen langs

SIDE 2

Flatedekningskart

dekningen av banebasert kollektivtilbud i
Groruddalen er betydelig mindre enn det
som fremkommer av kartet. Det er for
eksempel ikke mulig å nå de flere
stasjonene på metroens linje 2 eller
jernbanestasjonen på hovedbanen fra
dalbunnen. Kartet bør tas ut og heller vise
reell dekning. Det bør også fremgå
tydeligere av teksten at dalbunnen langs
Strømsveien og sentrale deler av
Hovinbyen har lite eller ingen
kollektivdekning med bane.

Strømsveien og sentrale deler av Hovinbyen
preges av mange barrierer, som gjør at reelle i
mange tilfeller blir mindre enn det som vises
på figur 6.11.

9

Ruter
Diagonal

Ruter mener premissene for analysene har
endret seg underveis i prosjektet. De
premissene som står i underrapporten er
ikke i overensstemmelse med de
opprinnelige målene i prosjektet slik de ble
presentert 2.12.2015. Ruter mener det er
kritikkverdig at bygging av en diagonal er
satt som et premiss uten at man har vurdert
behovet for å bygge diagonal.

Den samlede vurderingen av behov for å
bygge ny diagonal skal gjøres i
systemanalysens hovedrapport.
Kollektivtransportstrategien har belyst at det
er liten eller ingen nytte av diagonal for
kollektivtransporten. Bygging av diagonal er
ikke satt som premiss for utvikling av
kollektivtransportstrategien, og samtlige steg i
utviklingsstrategien (kapittel 7 i
kollektivtransportstrategien) kan gjennomføres
uten at det bygges diagonal. For ytterligere
vurdering av diagonalalternativene viser vi til
pågående arbeid med systemanalysens
hovedrapport.

10

Ruter
Diagonal

Kapittel 5 legger til grunn at uten tiltak vil
Se kommentar til innspill nr. 9.
biltrafikken vokse, men presenterer to tiltak
hvor det konkluderes med at biltrafikken vil
vokse ytterligere med disse to tiltakene.
Diagonalene som foreslås vil sannsynligvis
legge opp til en strategi i favør av privatbilen
da en diagonal har begrenset nytte for
kollektivtrafikken, og legges mellom
områder hvor bilen allerede i dag står sterkt.
Dette står i kontrast til hovedmålet for
Kollektivtransportstrategien og delmålet i
systemanalysen som sier «Et kollektivnett
som (…) bedrer konkurranseforholdet
mellom bil og kollektivtransport».

11

Ruter
Mål og premisser

Ruter savner tiltak som gjør at man når
overordnede mål, hovedmål og delmål i
prosjektet og at prosjektet forholder seg til
de premissene som opprinnelig ble gitt:
Et robust overordnet vegsystem
Den totale vegkapasiteten skal
ikke økes
Nullvekst i personbiltrafikken
Nullvisjonen – ingen drepte eller
hardt skadde i trafikken

Premissene det henvises til er premisser for
hele systemanalysen. Den samlede
vurderingen av transportsystemet i
Groruddalen i systemanalysens hovedrapport
vil forholde seg til disse. For øvrig kan ikke
Statens vegvesen se at
kollektivtransportstrategien ikke er i tråd med
disse premissene. Bygging av diagonal er ikke
en premiss for utvikling av
kollektivtransportsystemet i tråd med
kollektivtransportstrategien. Se for øvrig
kommentarer til innspill nr. 8 og 9.
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Jernbanedirektoratet
Parkeringsdekning

Jernbanedirektoratet mener det er lagt for
liten vekt på den svært gode
parkeringsdekningen som gjelder for alle
virksomheter i dalbunnen, og at dette i
framtiden også i stor grad vil være
avgjørende for den totale
trafikkbelastningen og konkurransekraften til
kollektivtrafikken i framtiden.

SVRØ er enige i at parkeringsdekning for
virksomheter i dalbunnen må strammes inn.
En lav parkeringsnorm i Groruddalen er et
godt virkemiddel for å oppnå 0-vekstmålet.
Rette myndighet er kommunen ved PBE som
kan gjennom planbestemmelser legge opp til
lav parkeringsdekning.

SIDE 3
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Jernbanedirektoratet
Tungtransport

Tungtrafikken i området er en vesentlig
faktor, både for framkommelighet og
miljøforhold. Jernbanedirektoratet mener
tungtrafikk kunne vært litt mer framtredende
i rapporten selv om dette er en strategi for
kollektivtrafikken.

Det lages en egen delrapport i
systemanalysen om tungtransport, derfor er
ikke temaet mer fremtredende i
kollektivtransportstrategien. I systemanalysen
vil alle delrapportene samles og ses i
sammenheng.
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Jernbanedirektoratet

Figur 3.2: sjekk om tallene stemmer

Det er sjekket at tallene er riktige. Kilden er:
Statens vegvesen Region øst (2016): 0-Vekst
i personbiltrafikken i Oslo og Akershus.
Statens vegvesen, 05.02.2016.
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Jernbanedirektoratet
Forslag til endring i
figurtekst

Figur 4.4: Jernbanedirektoratet foreslår at
følgende tekst legges til i figurteksten:
Breivoll og Nedre Kalbakkvei er eksempler
på nye stasjonslokaliseringer

Jernbanedirektoratets innspill til tekst er lagt til
i figurteksten til figur 5.1.
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Jernbanedirektoratet
Forslag til endring i
tekst

Punkt 5 i figur 5.1: Forslag til nytt kulepunkt
om kapasitet: Det er ledig ombordkapasitet
på Hovedbanen som muliggjør mating.

Første kulepunkt under punkt 5 Skalertbart
system, utfordringer i kollektivsystemet, er:
«Det er uutnyttet kapasitet på jernbanen».
Dette punktet er nå endret til: «Det er
uutnyttet ombordkapasitet på Hovedbanen,
potensialet for mating til jernbane er ikke
utnyttet.»
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Bymiljøetaten
Byrådserklæringen

I byrådserklæringen står det at fotgjengere,
syklister og kollektivreisende skal
prioriteres. BYM oppfatter Systemanalysen
som samsvarende med Oslo kommunes
prioritering.

Systemanalysen vil også følge opp bystyrets
vedtak i møte 23.10.2013, sak 332
«Tungtransport i Groruddalen» om et skiltet
tungtransportnett. «Arbeidet med å utrede
ulike diagonaler mellom Trondheimsveien og
Østre Aker vei forseres i regi av SVRØ.
Utredning om diagonal i tunnel under øvre del
av Nedre Kalbakkvei bør prioriteres.»
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Bymiljøetaten
Ruters tilbakemelding

Både fagrapporten og vedleggsrapporten
har brukt Ruters kollektivstrategi, M2016,
som underlag og referanse. Ruter eies av
Oslo kommune og Akershus. Ruters
mobilitetsstrategi M2016 er derfor førende
for Oslo kommunes strategi mhp.
Kollektivtilbud. Ruters tilbakemeldinger som
følge av overstående, er relevante også for
BYM.

Se SVRØs kommentarer til innspill nr. 9 – 11.
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Bymiljøetaten
Gåstrategi

Oslo kommunes Gåstrategi som er sendt til
politisk behandling i rådhuset, gir en del
føringer i forhold til grensesnittet mellom
kollektivsystemet og gående. Gåstrategien
er tidligere sendt til prosjektgruppen.

Gange og sykkel er en egen delrapport i
systemanalysen, og gående er inngående
omtalt der. Til grunn for utvikling av
kollektivtransportstrategien ligger at alle
kollektivtrafikanter også er gående.
Grensesnittene mellom de ulike
trafikantgruppene vil få ytterligere fokus i
systemanalysens hovedrapport.

SIDE 4
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