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Statens vegvesen Region øst legger med 
dette fram forslag til planprogram for regule-
ringsplan for rv. 4 Trondheimsveien, rv. 163 
Østre Aker vei og ny tverrforbindelse mellom 
disse, Fossumdiagonalen. Planområdet ligger 
hovedsakelig i Oslo kommune, men strekker 
seg også inn i Nittedal kommune.

Prosjektet er ført opp i Nasjonal Transportplan 
for 2006 – 2015, og det er forankret i Helhetlig 
Utviklingsprogram for Groruddalen og Sam-
ferdselsplan for Groruddalen.

Foreliggende forslag til planprogram gir en 
orientering om det forestående plan- og ut-
redningsarbeidet i henhold til Plan- og byg-
ningslovens forskrift om konsekvensutredning 
av 1.april 2005. Forslaget omfatter valg av 
konsept for prosjektet, beskrivelse av hvilke 
tema som det skal utredes konsekvenser for 
og hvordan det skal gjøres.

Som grunnlag for anbefalt løsning er det gjort 
vurderinger av konsekvensene for de mest 
sentrale temaene for fire aktuelle scenarier 
for utbygging. Disse vurderingene er sam-
menstilt i en egen rapport som følger planpro-
grammet.

Utbyggingsavdelingen i Statens vegvesen 
Region øst er prosjekteier. Prosjektleder for 
planprogrammet har vært Håkon Håversen. 
Fra Oslo kommune har Svenn-Arild Ramlo, 
Anders Arild og Arne Hvamstad deltatt, og 
fra Nittedal kommune har Kristin Dale Selvig 
deltatt. Plan Urban as v/Runar Henanger har 
hatt redaksjonelt ansvar for utarbeiding av 
planprogrammet. Statens vegvesen Region 
øst har definert utredningsplikt og utrednings-

behov for arbeidet slik det er fremstilt i doku-
mentet.

Planprogrammet har ligget på høring i perio-
den 31. august til 12. oktober 2007.

Statens vegvesen har i eget notat kommen-
tert de innkomne merknadene, og gjort min-
dre justeringer i planprogrammet. Disse do-
kumentene sammen med høringsuttalelsene 
videresendes til Oslo kommune som ansvar-
lig myndighet for fastsettelse av det endelige 
programmet for planarbeidet.

Statens vegvesen Region øst
Utbyggingsavdelingen

Per Morten Lund
Utbyggingssjef

Forord
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1.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen skal utarbeide regulerings-
planer for etablering av Fossumdiagonal, samt 
tiltak på rv. 4 Trondheimsveien og rv. 163 Øs-
tre Aker vei (heretter gjennomgående benevnt 
Trondheimsveien respektive Østre Aker vei).  
Fossumdiagonalen er en ny vegforbindelse 
og skal binde sammen de to riksvegene helt 
nord i Groruddalen. Dette skal bidra til over-
føring av trafikk fra Trondheimsveien til Østre 
Aker vei, og gjennom det et bedre bomiljø og 
bedret trafikksikkerhet i tett befolkede områ-
der i Groruddalen.

Planområdet dekker strekningen Trondheims-
veien fra Sinsenkrysset til Gjelleråsen, samt 
Østre Aker vei fra Økernkrysset til Haugen-
stua. Videre er det som del av planområdet 
definert en korridor for etablering av Fos-
sumdiagonal, med to alternative traséer som 
grunnlag for videre optimalisering.
 
Trondheimsveien er i dag både regional stam-
veg og innfartsveg fra bydelene langs nord-
siden av Groruddalen. Østre Aker vei er en 
viktig hovedveg i Groruddalen. Den er først 
og fremst samleveg for næringsområdene 
sentralt og i dalbunnen, men har også en be-
tydelig gjennomgående funksjon.

Statens vegvesen har definert følgende mål 
for tiltaket:

1.2 Målsetting

Hovedmål 1:   
Bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs 
Trondheimsveien

Delmål:
•	 nullvisjonen, for både harde 

og myke trafikkanter 
•	 bedre luft- og støyforholdene 
•	 redusere Trondheimsveiens 

barriereeffekt for nærmiljø 

Hovedmål 2:   
Bidra til kapasitetsmessig balanse på 
hovedvegsystemet mot Ring 3

Delmål:
• bedre framkommelighet for kollektiv 

trafikk på Trondheimsveien 
og Østre Aker vei 

• bedre framkommelighet for syklende 
og gående langs hovedvegsystemet

1.3 Formål med planprogrammet

Hensikten med planprogrammet er å definere 
rammene for et videre planarbeid på regule-
ringsplannivå. Gjennom planprogrammet skal 
det defineres utredningsbehov og premisser 
som skal ligge til grunn, samt avklare omfang 
og rammer for videre planlegging og videre 
planprosess.
 
Planprogrammet skal konkret definere hva 
som skal utredes i planfasen. Definerte ut-
redninger skal ha relevans for beslutning om 
gjennomføring av tiltak. Gjennom arbeid med 
reguleringsplan og tilhørende konsekvensut-
redning skal de fysiske forhold og konsekven-
ser av tiltak avklares. Som utgangspunkt er 
det antatt at alle deler av tiltaket skal planleg-
ges og utredes.
 
Planprogrammet skal omfatte alle forhold og 
tema av betydning for gjennomføringen av 
tiltaket. Utredninger knyttet til reguleringsplan-
arbeidet skal gi et komplett bilde av konse-
kvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 
Planprogrammet sendes på høring for å sikre 
at alle forhold ved reguleringsplanarbeidet 
blir ivaretatt. På grunnlag av et stadfestet 
planprogram skal det utarbeides nødvendige 
utredninger og reguleringsplaner for hele til-
taket.

I oppstarten av arbeidet med planprogram-
met ble det gjort vurderinger på ulike typer av 
planprosess og plannivå. Tiltaket strekker seg 
over et stort område, og det er spesielt en ut-
fordring at det strekker seg over fylkesgrense 
og kommunegrense.
  

1
Innledning
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Statens vegvesen har etter intern gjenom-
gang, samt drøfting med Oslo og Nittedal 
kommuner, valgt en prosess basert på utarbei-
ding av planprogram for reguleringsplan. Det 
er gjennomført en siling av aktuelle scenario i 
forkant av planprogrammet for å avklare om-
fang av tiltaket. På den måten ønsker Statens 
vegvesen å forankre et samlet løsningskon-
sept gjennom stadfestet planprogram.

FIGUR 1: TRONDHEIMSVEIEN FORBI ROMSÅS, BÅNKALLENGA OG VESTLI, FOTO: STATENS VEGVESEN
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Groruddalen er et åpent og vidt dalføre. Det 
strekker seg fra Ring 3 mot nordøst til den 
går over i et mer åpent landskap mot Løren-
skog. En sidedal strekker seg nordover mot 
Gjelleråsen. Trondheimsveien ligger langs 
den nordøstre dalsiden, mens Østre Aker vei 
ligger i bunnen av dalen. Trondheimsveien 
tangerer markerte topografiske formasjoner 
som Kolås ved Tonsenhagen og ved Romsås/
Bånkallåsen. Langs vegen har en panorama-
utsikt over bylandskapet en rekke steder, og 
den passerer også en rekke bygninger som 
danner landemerker. Langs Østre Aker vei er 
det mindre topografiske formasjoner og færre 
utsiktspunkter og landemerker.

2.1 Avgrensning av planområdet

Prosjektet dekker strekningen Trondheims-
veien fra Sinsenkrysset til Gjelleråsen og Øs-
tre Aker vei fra Økernkrysset til Haugenstua. 
Videre er det definert en korridor for etable-
ring av Fossumdiagonalen mellom Trond-
heimsveien ved Bånkall og Østre Aker vei, på 
strekningen mellom Grorud stasjon og kryss 
med Fossumveien.

Prosjektets influensområde er i prinsippet 
områdene som påvirkes av trafikken og end-
ringer i trafikkbildet på Trondheimsveien og 
Østre Aker vei, dvs. mesteparten av Grorud-
dalen og søndre deler av Nittedal kommune. I 
tillegg antas tiltaket å påvirke sekundære ve-
ger som får endret trafikkbilde, noe som igjen 
vil kunne få konsekvenser for bomiljø i tilknyt-
ning til disse.
 

2
Planområdet - 

dagens situasjon

Avgrensningen av influensområdene er ut-
over dette ikke klart definert. I hovedsak må 
det oppfattes å gjelde boligområdene på 
begge sider av Trondheimsveien mellom Sin-
sen og Gjelleråsen, boligområdene mellom 
Trondheimsveien og Østre Aker vei, nærings- 
og boligområder langs Østre Aker vei mellom 
Økern og Haugenstua, samt bolig, nærings- 
og friområder i tilslutning til Stovner og Hau-
genstua.

En kort beskrivelse av dagens situasjon knyt-
tet til aktuelle tema gjengis sammen med de-
finert utredningsbehov i kap 8. 

FIGUR 2: TRONDHEIMSVEIEN VED SLETTALØKKA / VEITVET
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FIGUR 3:
FIGUR 3:



FiguR 4: lindeRud senTRum

FiguR 5: TRondheimsveien nedenFoR åRvoll idReTTsplass
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Trondheimsveien er både en av innfartsår-
ene til Oslo og hovedsamleveg for boligbe-
byggelsen på Groruddalens nordside og helt 
ned til sentrum. Vegen er i seg selv et tydelig 
landemerke og en barriere. Trondheimsveien 
strekker seg langs viktige landskapselemen-
ter som Bånnkallåsen, Alna, Bredtvet, Kolås 
og Årvoll med Hovinbekken.

Boligbområdene langs Trondheimsveien mel-
lom Vestli og Sinsenkrysset er preget av vari-
ert boligbe byggelse. Her finnes lamellblokker, 
”punkthus”, terrasseblokker i stort antall, samt  
rekkehus og eneboliger. For en stor del av be-
byggelsen er nærheten til Trondheimsveien 
en miljøbelastning.

2.2 Trondheimsveien

Langs deler av Trondheimsveien finnes 
både privat og offentlig bebyggelse. Her er 
næringsbe byggelse ved Grorud, Ammerud, 
Kalbakken og Linnerud. På Bjerke finnes bl.a. 
samfunnshus og Aker sykehus. I tillegg lig-
ger Rommen skole og Årvoll skole tett inntil 
Trondheimsveien.



FiguR 6: øsTRe akeR vei ved nyland, FøR avkjøRingen Til kalBakken
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2.3 østre aker vei 

Østre Aker vei er en innfartsåre mot Oslo 
sentrum, men samtidig den sentrale hoved-
samlevegen for næringsarealene langs den 
nordre del av dalbunnen. Rv 163 starter som 
Lørenskogveien ved Visperud i øst og ender 
opp ved Økern i vest. Fra E6 Djupdalsveien i 
øst har den et variert forløp vestover til Økern/ 
Ring 3, både på terreng, i skjæringer og i 
bro. På et mindre parti, ved bro over Nedre 
Kalbakkvei, får en utsyn over midtre og søn-
dre deler av Groruddalen. Det gamle ravine-
landskapet ved Grorud stasjon ble planert på 
1950-60 tallet, samtidig som Alnaelva ble luk-
ket gjennom området.

Mellom Økern og Grorud stasjon går Østre 
Aker vei gjennom rene næringsområder med 
boliger i bakkant. Øst for Grorud stasjon øker 
innslaget av boliger, og fra boligområdet Hau-
genstua og østover mot E6 strekker vegen 
seg mellom boligområdene Høybråten og 
Stovner. På enkelte deler av Østre Aker vei 
ligger bebyggelsen svært tett på vegen, ofte 
med direkte utkjørsel fra lasteramper og par-
kering.

I næringsarealene langs Østre Aker vei skjer 
stadige endringer i form av ombygging, til-
bygg etc. I tillegg foreligger en rekke utbyg-

gingsplaner av ulik karakter, bl.a. ved Grorud 
stasjon, ved Siemens og i området mellom 
Nedre Kalbakkvei og Økern. Dette omfatter 
både næringsutvikling og boligbygging.

En del boligområder nordøst for Grorud sta-
sjon er i dag utsatt for støy og støv. Boligene 
på Nedre Risløkka ligger til dels skjermet av 
næringsbebyggelsen mellom T-banen og Øs-
tre Aker vei.
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FiguR 7: TRondheimsveien noRdoveR seTT FRa Bånkall gåRd

Planområdet er definert som en korridor for 
Fossumdiagonalens trasé. Den avgrensede 
korridoren omfatter i dagen situasjon grønt-
områder av ulik karakter, boligområder, samt 
areal for næring og industri. Her er bl.a. et 
tankanlegg med krav til en omfattende sikker-
hetssone. Deler av Rommensletta idrettsan-
legg ligger innenfor korridoren.
 
Planområdet grenser opp mot store bolig-
områder på Grorud, Stovner og Vestli, samt 
grøntområder i form av idrettsanlegg, golfba-
ne og turområder med nærhet til Marka. Da 
størstedelen av strekningen forutsettes lagt i 
tunnel, er det begrenset hvor store deler av 
området som blir direkte berørt av tiltaket.

2.4 Rommen (område for Fossumdiagonal)

I perioden 1960 – 1970 var Rommenfyllinga 
fyllplass for alle typer søppel. Spesielt ble det 
deponert mye brannfarlig olje og kjemikalieav-
fall, samt vrakede biler. Mot slutten av perio-
den ble avfallsfyllingen dekket over med jord, 
og området vokste til med gress og busker. 
Senere er området tilført store mengder jord 
og tilpasset for å gi plass for åtte fotballbaner 
samt et idrettshus. Det er betydelige setninger 
i området.

Fossumbekken strekker seg i åpent løp fra 
Skillebekk øverst i dalen og nedover til Fos-
sumveien og Rommen skole. Der forsvinner 
den i rør under idrettsanleggene.   

FiguR 8: gRoRuddalen golFBane med Romsås i silueTT
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FIGUR 9:
FIGUR 9:



FIGUR 10:
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Tiltaket omfatter etablering av Fossumdia-
gonal, nedbygging av Trondheimsveien og 
oppgradering av Østre Aker vei. Dette er i 
samsvar med anbefalt ”scenario 1” i rappor-
ten ”Scenariovurderinger – Fossumdiagonal, 
Trondheimsveien, Østre Aker vei – Anbefalt 
løsningskonsept” (heretter kalt ”scenariorap-
porten”). Et sammendrag fra rapporten pre-
senteres i kap. 4. Valgt løsningskonsept er i 
henhold til Nasjonal Transportplan (NTP) og 
Helhetlig Utviklingsprogram for Groruddalen 
(HUG). 

Tiltaket omfatter fire delelementer som er be-
skrevet nedenfor. De har ulike premisser for 
utforming og dertil ulik fremtidig funksjon, men 
samlet utgjør det et løsningskonsept som skal 
bygge opp under målsettingen for tiltaket.

Trondheimsveien (sinsen – Rommen), 
nedbygging
Trondheimsveien bygges ned til 4-felts veg 
mellom Grorud senter og Bjerke, herav kol-
lektivfelt i hver ret ning. Fra Bjerke og ned til 
Sinsenkrysset skal vegen ha 6-felt, inkludert 
kollektivfelt i hver retning. Trondheimsveien 
skal gis en mer bymessig utforming og i større 
grad enn i dag inkludere alle trafikantgrupper. 
Det er forutsatt dels planfrie kryss, dels om-
bygging til rundkjøringer og signalregulerte 
kryss. Endringene av kryssene skal være ka-
pasitetsbegrensende. Hastigheten skal redu-
seres til 50-60 km/t på strekningen.

Trondheimsveien (Rommen – gjelleråsen), 
oppgradering
Oppgradering av Trondheimsveien på strek-
ningen mellom Rommen (Fossumdiagona-

3
Beskrivelse  

av tiltaket

3.1 delelementer

len) og Gjelleråsen innebærer utvidelse av 
dagens veg til 4-felts veg, herav kollektivfelt 
i hver retning.

Fossumdiagonal, ny vegforbindelse 
Fossumdiagonalen bygges som 4-felts veg, 
herav kollektivfelt i hver retning. Strekningen 
forutsettes ut for met som tunnel i to løp og to-
planskryss ved tilkobling til Trondheimsveien 
og Østre Aker vei. Det er forutsatt ett kryss på 
Fossumdiagona len, i dagsonen ved søndre 
tunnelpåhugg. Strekningen skal utformes i 

henhold til tunnel- og vegnomal. Statens veg-
vesen har gjennomført et arbeid med linjefø-
ring og geometri som foreløpig har ført frem 
til 2 alternative traséer for selve Fossumdia-
gonalen. Det er sammenfattet i underlagsrap-
porter hvilke faglige vurderinger som er gjort, 
hvilke tema som er vurdert og forkastede al-
ternativer. De to aktuelle traséene gir grunn-
lag for videre planarbeid og skal optimaliseres 
og vurderes i arbeidet med reguleringsplan. 
Fossumdiagonalen skal gis en utforming med 
utgangspunkt i dimensjoneringsklasse S9.

FIGUR 10:



FIGUR 11: FOSSUMDIAGONAL, ALTERNATIVER
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østre aker vei, oppgradering
Østre Aker vei forutsettes bygget ut til 6-felts-
veg, herav kollektivfelt i hver retning. Samtidig 
skal det foretas en generell oppgradering av 
eksisterende kryss og sanering av avkjørsler. 
Det skal utformes sidearealer langs vegen i 
henhold til vegnormalens krav. Utvidelse til 6-
feltsveg medfører at eksisterende fortau må 
fjernes.

3.2 spesielle føringer for planarbeidet

Gjennom vurdering av konsekvenser på sce-
narionivå (scenariorapporten) har Statens 
vegvesen definert noen føringer knyttet til de 
ulike delelementene, som grunnlag for det vi-
dere utredningsarbeidet. Dette omfatter tiltak 
som har spesielt stor relevans i forhold til de-
finert målsetting.

Fossumdiagonal
Etablering av en ny korridor gjennom Rom-
men vil uansett påvirke omgivelsene negativt 
i større eller mindre grad. Det er nødvendig å 
sikre gode tverrforbindelser for tur- og gang-
vegsystem i området, samt tilpasse en løs-
ning som muliggjør åpning av Fossumbekken 
med tilhørende grøntdrag.

Trondheimsveien
Nedbygging av Trondheimsveien vil på den 
ene siden gi redusert trafikk og redusert 
hastighet, noe som reduserer antall trafikku-
lykker. Samtidig vil løsningen medføre økt 
ferdsel langs vegen og mer kryssing i plan, 
noe som vil kunne gi økt antall ulykker med 
myke trafikanter involvert. Trafikksikkerhet 
ved detaljutforming av Trondheimsveien må 
vurderes nøye i det videre arbeidet. Fartsre-
duserende tiltak må vurderes for å eventuelt 
etablere kryssinger i plan.

østre aker vei
Høye luftforurensningsnivåer kan medføre at 
det blir behov for redusert hastighet også på 
Østre Aker vei på sikt. Samtidig er det ikke 
så mange beboere som blir eksponert. Farts-
nivået på Østre Aker vei bør derfor vurderes 
nærmere som tiltak for å redusere luftforu-
rensning og bedring av bomiljø i Groruddalen 

generelt. Støyutredning i henhold til T-1442 vil 
gi svar på hvor mange som eventuelt kan få 
støyreduserende tiltak langs strekningen.

Lokale veger
Som følge av planlagt tiltak er det beregnet 
en økning av trafikken på deler av lokalveg-
nettet. Spesielt er det dokumentert endringer i 
Grorudveien, som er en direkte effekt av ned-
bygget Trondheimsvei. I videre arbeid skal det 
derfor vurderes trafikkregulerende tiltak for å 
begrense miljøkonsekvenser for boligområder 
og omgivelser langs Grorudveien. 

Det er også behov for å utrede nærmere kon-
sekvenser for kollektivtrafikkens framkomme-
lighet på lokalvegene som følge av tiltaket. Så 
langt i arbeidet er det indikasjoner som viser 
at kollektivtiltak på deler av lokalvegnettet kan 
være nødvendig. Det skal spesielt fokuseres 
på fremkommeligheten til/fra viktige knute-
punkt langs hovedvegene.
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I tidlig fase av prosjektet er det reist spørsmål 
om nytten av å realisere alle deler av prosjek-
tet (Fossumdiagonal, Trondheimsveien og 
Østre Aker vei), eller om ønsket hensikt kan 
oppnås kun med deler av tiltaket gjennomført. 
Statens vegvesen har derfor vurdert overord-
nede virkninger av ulike scenario og ulike sys-
temløsninger for utbygging. Dette arbeidet er 
gjengitt i en egen rapport som ligger til grunn 
for utarbeiding av planprogram. Rapporten 
har til hensikt å presentere konsekvenser av 
aktuelle scenario på et overordnet nivå, her-
under hvordan ulik sammensetning og grad 
av utbygging vil påvirke effekten av tiltaket.
 
Det er vurdert fire ulike scenario der de fire 
delelementene i tiltaket er kombinert på ulike 
måter. Grunnlaget for utforming og valg av 
scenarioene er beslutninger gjennom tidligere 
vedtak i overordende styringsdokumenter, av-
klart finansiering og innspill fra Oslo og Nit-
tedal kommuner.
 
Oppgradering av Trondheimsveien på strek-
ningen mellom Rommen (Fossumdiagonalen) 
og Gjelleråsen har inngått i alle de fire scena-
rioene. Tiltak på denne strekningen er derfor 
ikke konsekvensvurdert på scenarionivå da 
det ikke har hatt innvirkning på valg av sce-
nario.
 

4
Scenariovurderinger

4.1 innledning

scenario 1 innebærer etablering av Fossum-
diagonal, nedbygging av Trondheimsveien 
og oppgradering av Østre Aker vei. Dette er i 
henhold til intensjonene i Nasjonal Transport-
plan og Helhetlig Utviklingsprogram for Gro-
ruddalen.

scenario 2 innebærer kun etablering av Fos-
sumdiagonal og oppgradering av Østre Aker 
vei. Det innebærer at det ikke gis midler til til-
tak på Trondheimsveien.

scenario 3 innebærer nedbygging av Trond-
heimsveien. Østre Aker vei beholdes med da-
gens fysiske utforming og Fossumdiagonalen 
bygges ikke.

scenario 4 innebærer kun etablering av Fos-
sumdiagonal. Trondheimsveien og Østre Aker 
vei beholdes som i dag. Det er dette som lig-
ger inne i foreliggende forslag til Oslopakke 3.
 
Hvert scenario er vurdert tematisk, med en 
sammenstilling og anbefaling av konsept for 
videre planlegging. Samlet vurderingsgrunn-
lag, beskrivelse av scenarioene og tilhørende 
konsekvensvurderinger er presentert i egen 
rapport. Her gjengis et kort sammendrag.

FIGUR 12:
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Vurderingene er foretatt på et overordnet nivå, 
med fokus på ulik utvikling av vegsystemet i 
Groruddalen og effekter i forhold til målset-
tingen for prosjektet. Gjennom vurderingene 
fremkommer tendenser av lokale konsekven-
ser på bomiljø og omgivelser som følge av 
ulike kombinasjoner av tiltaket.
 
De aktuelle scenarioene er vurdert i forhold til 
følgende tema: 

- trafikkavvikling
- kollektivtrafikk
- trafikksikkerhet
- støy- og luftforurensning
- landskap og bybilde
- nærmiljø og tilgang til friareal
- bebyggelse/utviklingspotensial

Referansealternativ for en sammenligning og 
vurdering av scenarioene beskriver en situa-
sjon i 2015, hvor kun bundne veg- og kollek-
tivprosjekter inngår. Alle scenarioene er vur-
dert mot denne situasjonen (referanse 2015). 

4.2 vurderingsgrunnlag

FIGUR 13:FIGUR 13:
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4.3 scenariovurderinger 

scenario 1
Som følge av at Fossumdiagonalen etableres 
får Trondheimsveien en kraftig trafikkreduk-
sjon syd for Fossumdiagonalen. Fossumdia-
gonalens kapasitet utnyttes maksimalt og det 
medfører en betydelig trafikkøkning på Østre 
Aker vei. Samtidig er totaltrafikken på de to 
innfartsårene til sentrum mindre enn i referan-
se 2015. Grorudveien får en trafikkøkning som 
følge av nedbygging av Trondheimsveien.

Kollektivtrafikken styrkes i konkurranse med 
privatbil. Med Fossumdiagonal og kollektivfelt 
på hovedvegnettet bedres muligheten til å 
innføre pendeldrift både mot Nittedal og andre 
deler av Oslo-området, samt å styrke busstil-
budet langs Østre Aker vei.
 
Fossumdiagonalen og Østre Aker vei forut-
settes en utforming i henhold til veg- og tun-
nelnormal, noe som normalt skal gi lav ulyk-
kesfrekvens. Trondheimsveien får betydelig 
redusert trafikk på del av strekningen. Som 
følge av at gående og syklende skal krysse 
Trondheimsveien i plan forventes det flere 
ulykker hvor disse trafikantene er involvert. 
Scenario 1 vil likevel samlet gi en bedret situ-
asjon for trafikksikkerheten på vegsystemet.

Støybelastningen reduseres betydelig langs 
Trondheimsveien. Fossumdiagonalen vil lo-
kalt øke støybelastningen. Nedbygging av 
Trondheimsveien med redusert hastighet vil 
også gi redusert svevestøvkonsentrasjon. 
Økt trafikk på Østre Aker vei vil ikke forårsake 
merkbar endring i støynivået, men kan øke 
antallet overskridelser av nasjonalt mål for 
luftkvalitet. Samlet sett kan tiltakene gi en be-
dret situasjon for et stort antall beboere langs 
Trondheimsveien.

Avhengig av trasévalg vil nedre del av Fos-
sumdiagonalen, kunne bli svært synlig i land-
skapet. Nedbygging av Trondheimsveien vil 
redusere virkningen som barriere. For Østre 
Aker vei vil en utvidelse av tverrprofilet med 
store sidearealer stedvis føre til store land-
skapsmessige inngrep. Det er derfor store 
utfordringer knyttet til fysisk utforming av en 
løsning som gir vegen et harmonisk preg i 
samspill med eksisterende bebyggelse.
 
Fossumdiagonalen vil komme i berøring med 
eksisterende friarealer og turvegforbindelser. 
Nedbygging av Trondheimsveien gir mulighe-
ter for utvikling av gode nærområder på hele 

strekningen. Østre Aker vei vil derimot kunne 
fremstå som en enda større barriere for omgi-
velsene enn i referanse 2015. 

Det er på dette utredningsstadiet uklart hvor-
dan Fossumdiagonalen vil muliggjøre realise-
ring av utviklingspotensialet i området Rom-
men, men det må antas en konfliktsituasjon 
med eksisterende arealbruk. Det må forven-
tes kraftige inngrep i en del eksisterende næ-
ringseiendommer langs Østre Aker vei. Langs 
Trondheimsveien vil det gjennom scenario 
1 åpnes for sentrumsutvikling og boligfor- 
tetting.

FIGUR 14:FIGUR 14:
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scenario 2
Trondheimsveien får tilnærmet samme tra-
fikkbelastning som referanse 2015 på strek-
ningen vest for Grorud. Fossumdiagonalen 
får vesentlig lavere trafikk. Østre Aker vei får 
en trafikkøkning sammenlignet med referanse 
2015, men ikke så sterk som i scenario 1. Fos-
sumveien får økt trafikk i forhold til referanse, 
mens Nedre Kalbakkvei og Grorudveien får 
en betydelig trafikkreduksjon.

Med kollektivfelt på Østre Aker vei og Fos-
sumdiagonalen vil buss få generelt god frem-
kommeligheten på disse strekningene. På 
Trondheimsveien nedenfor Grorud senter blir 
fremkommeligheten som i dag og betydelig 

dårligere enn i scenario 1. 

Fossumdiagonalen og Østre Aker vei forut-
settes å ha en utforming i henhold til veg- og 
tunnelnormal, noe som normalt skal gi lav 
ulykkesfrekvens. Trafikkreduksjonen i Trond-
heimsveien har ingen påvirkning i positiv 
retning med tanke antall forventede ulykker. 
Tiltakene vil samlet gi en bedret situasjon for 
trafikksikkerheten på vegsystemet.

Fossumdiagonalen vil lokalt påvirke omgi-
velsene negativt med tanke på støy. Uten 
nedgradering og uten nedsatt hastighet, vil 
trafikken på Trondheimsveien kun innebære 

en beskjeden trafikkreduksjon. Denne reduk-
sjonen er så liten at det ikke gir merkbar re-
duksjon av støynivåer eller redusert luftforu-
rensning. Økt trafikk på Østre Aker vei vil ikke 
forårsake merkbar endring i støynivået, men 
kan øke graden av overskridelse av nasjonalt 
mål for luftkvalitet.

Den del av Fossumdiagonalen som vil ligge i 
åpen trasé må antas å bli svært synlig i land-
skapet. For Østre Aker vei vil en utvidelse av 
tverrprofilet føre til store landskapsmessige 
inngrep. Det er store utfordringer knyttet til fy-
sisk utforming av en løsning som harmonerer 
med eksisterende bebyggelse langs streknin-
gen. Trondheimsveien opprettholdes som en 
barriere gjennom store boligområder.

Fossumdiagonalen vil berøre eksisterende 
friareal og turvegforbindelser. Østre Aker vei 
utvides og vil fremstå som en enda større bar-
riere for omgivelsene enn i referanse 2015. 
Opprettholdelse av Trondheimsveien vil gi 
uforandrede muligheter for utvikling av nær-
områder og tilgang til friluftsliv. 

Det er på dette nivået uklart hvordan Fossum-
diagonalen vil realisere et utviklingspotensial i 
området Rommen, men det må antas en kon-
fliktsituasjon med eksisterende arealbruk. Det 
må forventes kraftige inngrep i en del eksiste-
rende næringseiendommer langs Østre Aker 
vei. Utenfor ny byggegrense vil næringsutvik-
ling fortsette uavhengig av tiltaket. 

FIGUR 15:
FIGUR 15:
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scenario 3
I dette scenariet oppstår en trafikksituasjon 
på riksvegene som i stor grad samsvarer 
med Scenario 1. Trondheimsveien får redu-
sert trafikk og en vesentlig forbedring av mil-
jøforholdene. Scenariet gir utslag på rv. 22 i 
form av en trafikkøkning mellom Gjelleråsen 
og Hvam. Trafikken på alle lokalvegene øker, 
både i forhold til referanse 2015 og Scenario 
1. Grorudveien får en dobling av trafikken i 
forhold til referanse 2015.
 
Redusert hastighet på Trondheimsveien vil gi 
lengre reisetid for buss, samtidig som kollek-
tivfelt gir nødvendig punktlighet og robusthet 
med tanke på fremtidig trafikkøkning. En stor 
del av trafikken overføres til viktige lokalve-
ger/tverrforbindelser og Østre Aker vei, hvor 
fremkommeligheten også for buss reduseres. 
Scenariet vil trolig gi et mindre robust kollek-
tivnett og vanskeliggjøre en styrking av buss-
tilbudet i bunnen av Groruddalen.
 
Redusert trafikk på Trondheimsveien vil bidra 
til en reduksjon av alvorlige ulykker. Østre 
Aker vei opprettholdes som i dag, men med 
mer trafikk forventes økt ulykkesfrekvens. 
Større trafikkvolum på de lokale vegene vil 
medføre flere ulykker også der.
 
Redusert trafikk og redusert hastighet gir en 
merkbar reduksjon både i støynivå og sveve-
støvkonsentrasjon langs Trondheimsveien. 
Fossumveien og Grorudveien får økt trafikk 
og påvirkes ugunstig ved dette scenariet. Tra-
fikkøkningen langs Østre Aker vei er ikke stor 
nok til å forårsake merkbar endring i støynivå 
men kan øke graden av overskridelse av na-
sjonalt mål for luftkvalitet i dette området.
 

Nedbygging av Trondheimsveien vil redusere 
dens barrierevirkning. Fossumdiagonalen 
bygges ikke og området kan utvikles med da-
gens utgangspunkt. Østre Aker vei blir som i 
dag, en lavstandard bymotorveg gjennom en 
næringskorridor i sterk utvikling.

Store boligområder ligger i dag eksponert 
mot Trondheimsveien. Nedbygging av Trond-
heimsveien vil gi muligheter for utvikling av 
gode nærområder på hele strekningen. Østre 
Aker vei vil fortsatt fremstå som en barriere 
for omgivelsene. Uten tiltak langs Østre Aker 
vei vil tilrettelegging langs Trondheimsveien 

derfor ha begrenset verdi i en større sam-
menheng. 

En nedbygging av Trondheimsveien vil åpne 
for sentrumsutvikling og boligfortetting. Spe-
sielt er dette aktuelt for Bjerke, Rødtvedt, Kal-
bakken, Ammerud og Grorud.

FIGUR 16:
FIGUR 16:
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scenario 4
Når det gjelder trafikkavvikling gir scenario 4 
i prinsippet de samme resultatene som sce-
nario 2. Vegsystemet nedenfor Grorud vil ha 
samme kapasitet som i dagens situasjon og i 
referanse 2015.

Manglende gjennomgående kollektivfelt 
på Trondheimsveien og Østre Aker vei vil, 
sammen med forventet bilvekst, medføre et 
mindre robust tilbud for kollektivtrafikken. 
Konkurranseforhold buss/bil synes å bli noe 
forverret i forhold til referanse 2015, da det 
bygges en ny veglenke samtidig som kollek-
tivtrafikken ikke tilgodeses bedre forhold enn 
i dag.
 

Fossumdiagonalen forutsettes en utforming i 
henhold til veg- og tunnelnormal. Dette gir lav 
ulykkesfrekvens. Trondheimsveien opprett-
holdes som i dag og beregnet trafikkreduk-
sjon har i realiteten ingen påvirkning på antall 
forventede ulykker. Østre Aker vei må forven-
tes å ta imot mer trafikk med påfølgende økt 
ulykkesfrekvens.

Fossumdiagonalen vil lokalt påvirke omgi-
velsene negativt med tanke på støy. Uten 
nedgradering av Trondheimsveien vil vi ikke 
oppnå lavere støynivåer eller redusert luft-
forurensning. Østre Aker vei blir sterkt på-
virket av Fossumdiagonalen, men beregnet 

trafikkøkning på Østre Aker vei er ikke stor 
nok til å forårsake merkbar endring i støynivå.
Den del av Fossumdiagonalen som vil ligge i 
åpen trasé må antas å bli svært synlig i land-
skapet. I hvilken grad og omfang vil avhenge 
av trasévalg. Trondheimsveien opprettholdes 
med sin karakter som barriere og lavstandard 
motorveg gjennom store boligområder. Østre 
Aker vei blir også som i dag, en lavstandard 
bymotorveg gjennom en næringskorridor.

Fossumdiagonalen vil komme i berøring med 
eksisterende friareal og turvegforbindelser. 
Videreføring av eksisterende fysisk løsning 
for Trondheimsveien vil gi uforandrede mulig-
heter for utvikling av nærområder og tilgang til 
friluftsliv sammenlignet med referanse 2015. 
Dette gjelder tilsvarende for Østre Aker vei. 
Den nedre delen av Fossumdiagonalen som 
går i åpen trasé, vil komme i noe konflikt med 
nåværende arealbruk. I hvilken grad og om-
fanget av konflikter avhenger av trasévalg. 

FIGUR 17:
FIGUR 17:
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Be skri vel se Trafikk av vikling kollektiv trafikk Trafikk sikker het

•	 etablere Fossum dia gonal
•	 nedbygge Trondheimsveien 
•	 oppgradere Østre Aker vei
•	 kollektivfelt på hele ho-

vedvegnettet

(I hen hold til inten sjo nene i NTP og 
HUG.) 

•	 trafikkre duk sjon i forhold til 
dagens situasjon: 6 %

•	 gir en svært gunstig virkning inn 
mot Ring 3 

•	 optimal omfordeling av trafikk fra 
Trond heims veien til Østre Aker 
vei

•	 bedret frem komme li ghet for buss
•	 robust in fra struk tur i forhold til 

frem tidige end ringer i buss til budet
•	 gir klart best vilkår for utvikling av 

et godt kollektiv til bud

•	 kan med føre økt antall ulykker på 
Trondheimsveien

•	 den totale situa sjo nen på vegene 
antas å bli bedre enn i re feranse 
2015

•	 gir best økning i 
trafikksikkerheten

•	 etablere Fossumdiagonal 
•	 oppgradere Østre Aker
•	 kollektivfelt i Fossumdiagonalen 

og Østre Aker vei

Ingen tiltak i Trondheimsveien.

•	 trafikkøkning i forhold til dagens 
situasjon: 4 %

•	 kapasiteten i Fossumdiagonalen 
utnyttes ikke, som følge av at 
dagens kapasitet på Trondheims-
veien opprettholdes

•	 scenariet kan ikke anbefales 
dersom tiltakets mål setting  
opp rett hol des

•	 god frem komme lighet og bedret 
punktlighet for buss

•	 konkurransesituasjonen styrkes 
i forhold til bil, men ikke i samme 
grad som i scenario 1

•	 situasjonen på 
Fossumdiagonalen og Østre Aker 
til sva rende som i scenario 1

•	 redusert trafikk uten tiltak 
gir ikke færre ulykker på 
Trondheimsveien

•	 nedbygge Trondheimsveien
•	 kollektivfelt i Trondheimsveien 

Ingen tiltak i Østre Aker vei og 
Fossumdiagonalen bygges ikke.

•	 trafikkreduksjon i forhold til 
dagens situasjon: 7 %

•	 betydelig økning på de lokale 
tverrforbindelsene, spesielt 
Grorudveien

•	 konk ur ran se forholdet for buss 
bedres trolig som følge av re-
dusert vegkapa si tet

•	 usikker het ved kon se kvenser for 
lo kal vegnettet

•	 sce na riet an be fales ikke uten at 
be hovet for kollek tiv tiltak på  
lokal ve gene utredes nærmere

•	 bedret situasjon i 
Trondheimsveien som følge av 
nedbygging og redu sert ha stighet

•	 forventes økning i ulykker på 
Østre Aker vei 

•	 økt trafikk på lokalvegene vil 
medføre økt antall ulykker

•	 etablere Fossumdiagonal
•	 kollektivfelt i Fossumdiagonalen 

Ingen tiltak i Trondheims veien og 
Østre Aker vei. 

(I henhold til forslag i Oslopakke 3)

•	 trafikkøkning i forhold til dagens 
situasjon: 4 % 

•	 kapasiteten i Fossumdiagonalen 
utnyttes ikke, som følge av at 
dagens kapasitet på Trondheims-
veien opprettholdes

•	 scenariet kan ikke anbefales 
dersom tiltakets mål setting opp-
rett hol des

•	 bussens konkurransesituasjon i 
forhold til privatbiler svekkes

•	 samlet sett er kollektivtrafikken 
lite tjent med at scenariet 
gjennomføres 

•	 situasjonen i Fossumdiagonalen 
tilsvarende som i scenario 1 og 2

•	 betrak te lig forverret situasjon i 
Trondheims veien og Østre Aker 
vei

sammenligning 
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støy- og luftfor u rens ning land skap /bybilde nær miljø / friareal Utvik lings poten sial

•	 samlet sett vil scenariet gi størst 
forbedring innen planområdet 

•	 langs Østre Aker vei utløses krav 
om tiltak på de del strek ninger 
der støybe lastningen overstiger 
gjeldende krav

•	 store inn grep på land skap og be-
byggel se 

•	 sto re ut ford ringer ved gjenåp ning 
av Alna

•	 nedbygging av Trond heims veien 
vil utløse po tensial for bed re til-
passing til om givelser og miljø

•	 størst poten sial for ut vik ling langs 
Trond heims veien og Østre Aker 
vei 

•	 Fossum dia gonalen vil på vir ke nær-
miljøet ved Rommen negativt 

•	 opp gra de ring av Østre Aker vei vil 
gi mu lig heter for bedre gang- og 
sykkel for bindelser på tvers

•	 på sikt mulig med en viss 
sentrums ut vik ling/bolig fortetting 
langs Trond heims veien 

•	 Fossum dia gonal i konflikt med 
nå værende areal bruk

•	 Store inngrep i eksiste rende 
nærings eien dom mer langs Østre 
Aker vei

•	 Ingen miljøgevinst ut over tiltak 
langs Østre Aker vei som følge av 
gjeldende støy retnings lin jer

•	 de som er mest plaget langs 
Østre Aker vei vil bli bedre 
ivaretatt enn i referanse 2015

•	 store inn grep i land skap og be-
byggel se 

•	 sto re ut ford ringer ved gjenåp ning 
av Alna 

•	 Trond heims veien blir fortsatt 
barrie re gjennom bo ligom rå dene

•	 scenariet er det som gir størst 
negativ inn virk ning på land skap / 
bybilde

•	 Rommen og Østre Aker vei 
tilsvarende situasjon som for sce-
nario 1

•	 Trond heims veien med tilsvarende 
situasjon som i dag

•	 langs Fossumdiagonalen og 
Østre Aker vei tilsvarende 
situasjon som for scenario 1

•	 gir ikke de samme mulig he-
tene for positiv utvikling langs 
Trondheimsveien som scenario 1

•	 betrakte lig reduksjon langs 
Trondheims veien

•	 det må på regnes trafikkre gu-
lerende tiltak på lokalveger 
(tverrforbindelser) for å hindre økt 
forurens ning der

•	 omgivelsene langs Østre Aker vei 
og Rommen blir ikke berørt

•	 gir samlet det beste grunn laget for 
god landskaps messig tilpassing 
innenfor planområdet

•	 gjør det mulig å bedre nær om rå de-
ne langs Trond heims veien, samt 
tverr for bin del sene til marka

•	 Rommen og langs Østre Aker vei 
tilsvarende situasjon som i dag

•	 gir best muligheter for ut vik ling av 
bebyggelse innen planområdet

•	 langs Trond heims veien 
tilsvarende situasjon som for 
scenario 1 

•	 Rommen, Stovner samt nærings-
be byggel se langs Østre Aker vei 
vil kunne vi de reutvikles som i dag 

•	 gir ingen miljøgevinst
•	 innebærer i realiteten en 

forverring av situasjonen 
sammenlignet med referanse 
2015

•	 Fossum diagonalen vil medføre 
store inn grep på land skap og be-
byggel se 

•	 Trondheims veien opprettholdes 
som barrie re gjennom bo ligom rå-
der

•	 ved Rommen tilsvarende situasjon 
som for sce nario 1

•	 ingen mulig he ter for bedre 
tilpassing til nærmiljø og ut vikling 
av tverrfor bin delser 

•	 scena riet frarådes av hen syn til de 
samlede effekter for nærmiljøet

•	 næringsområder langs Østre Aker 
vei tilsvarer til en viss grad scena-
rio 3

•	 Trond heims veien får ingen utvik-
lings potensial utover dagens si-
tua sjon

•	 Fossumdiagonal med tilsvarende 
situasjon som for scenario 1
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Det er viktig å gjennom tiltaket sikre en ut-
vikling av vegsystemet hvor den trafikale 
utviklingen underbygger og medvirker til ka-
pasitetsmessig balanse og ønskede effekter 
for støy- og luftforurensning, gode nærmiljø, 

luftforurensning, samt utvikling av gode bo-
ligområder tillegges sterk vekt. Tilrettelegging 
for kollektivtrafikk og bedring av trafikksikker-
heten har stor betydning både lokalt og i en  
regional sammenheng.
 
Statens vegvesen har gjennom arbeidet med 
scenariovurderinger anbefalt videreføring 
av planarbeidet med grunnlag i et løsnings-
konsept basert på scenario 1. Dette omfatter 
bygging av Fossumdiagonal, nedbygging av 
Trondheimsveien og oppgradering av Østre 
Aker vei. Det er kun dette scenariet som gir 
nødvendig trafikal effekt og i et slikt omfang 
at det gir grunnlag for å nå definert målsetting 
for prosjektet.
 
Vurderingene viser en direkte sammenheng 
mellom etablering av Fossumdiagonal og 
nedbygging av Trondheimsveien. Å kun byg-
ge Fossumdiagonal (scenario 4) gir verken 
nødvendig miljøeffekt langs Trondheimsveien 
eller tilfresstillende utnyttelse av Fossum-
diagonalen som ny vegforbindelse. Å kun 
nedgradere Trondheimsveien, uten å bygge 
Fossumdiagonal (scenario 3), gir omfordeling 
av trafikk fra riksveg til lokalvegnettet med til-
hørende negative konsekvenser for trafikksik-
kerhet, fremkommelighet og miljø.

Som en del av løsningskonseptet er det defi-
nert føringer for de enkelte elementene i tilta-
ket.  Løsningskonseptet med føringer er lagt 
til grunn for utarbeiding av planprogram. 

4.4 anbefalt løsningskonsept

FIGUR 18: IDéSKISSE, TRONDHEIMSVEIEN, ILL. SJUR M. MOE - 2003

trafikksikkerhet mv. Valg av løsningskonsept 
for videre detaljutforming er forankret i et sce-
nario som gir trafikale effekter som underbyg-
ger målsettingen for prosjektet. Hensyn til 
lokal utvikling og tiltakets effekt på støy- og 
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FIGUR 19:

FIGUR 19:



26

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal- og transportplanlegging, vedtatt i 
1993 (md-T-5/93, kgl.res.20.08.1993)
Retningslinjene skal ligge til grunn for planleg-
ging og styring etter Plan- og bygningsloven 
i kommuner, fylkeskommuner og hos stat-
lige myndigheter. De har til hensikt å oppnå 
en bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging både i kommunene og 
på tvers av kommuner, sektorer og forvalt-
ningsnivåer. Retningslinjene tar sikte på å:

-  redegjøre for nasjonale mål av betydning 
for areal og transportplanlegging

-  klargjøre viktige prinsipper for hva 
som bør vektlegges i planleggingen

-  peke på samarbeidsbehov og 
ansvar i gjennomføringen

I målsettingen for retningslinjene heter det:

”Arealbruk og transportsystem skal utvikles 
slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effek-
tiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode 
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvik-
ling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det 
skal legges vekt på å oppnå gode regionale 
helhetsløsninger på tvers av kommunegren-
sene.”

Med spesiell relevans for dette arbeidet trek-
kes fram retningslinjenes pkt. 3.5:

”I regioner eller områder der befolkningstetthe-
ten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som 
et miljøvennlig og effektivt transportalternativ, 
skal det ved utformingen av utbyggingsmøn-

5
Overordnede  

rammer og føringer

steret og transportsystemet legges vekt på å 
tilrettelegge for kollektive transportformer. Når 
kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, 
skal andre alternativer enn økt vegkapasitet 
vurderes på lik linje, f.eks regulering av tra-
fikk, forbedring av kollektivtransporttilbudet.”

Retningslinjene gjelder for reguleringsplanar-
beidet og for de overordnede planer som leg-
ger rammer for dette.

nasjonal transportplan (nTp),   
2006-2015 (st.meld. 24) 
Nasjonalt transportplan omhandler en hel-
hetlig politisk strategi for transportpolitikken 
i Norge. Regjeringens strategi tar utgangs-
punkt i at transportformene har ulike egen-
skaper og fortrinn, og at det er nødvendig å 
tilpasse transportpolitikken til at utfordringene 
er forskjellige i ulike deler av landet.
Følgende hovedmål er lagt til grunn:

−	 Færre drepte og alvorlig skadde 
i vegtrafikken, og fortsatt høy 
sikkerhet i andre transportformer.

−	 Mer miljøvennlig bytransport 
med redusert bilavhengighet 
og økt kollektivtrafikk.

−	 Bedre framkommelighet i og mellom 
regioner, for å fremme utvikling av 
levedyktige distrikter, vekstkraftige 
bo- og arbeidsmarked og dekke 
næringslivets transportbehov.

−	 Et mer effektivt transportsystem, 
hvor blant annet økt bruk av 
konkurranse benyttes for å få et best 
mulig transporttilbud for de samlede 
ressursene til transportformål.

Det sies følgende om mer miljøvennlig bytran-
sport:

”Et godt fungerende transportsystem er nød-
vendig for å sikre funksjonelle og miljøvenn-
lige storbyer og storbyregioner. Regjeringen 
legger opp til at transportsystemet i byområ-
der må utformes med balanse mellom kapa-
siteten på innfartsvegene og trafikkbelastnin-
gen som det sentrale byområdet tåler. Det er 
verken miljømessig eller samfunnsøkonomisk 
riktig – i mange tilfeller heller ikke praktisk mu-
lig – å bygge ut et hovedvegnett som fjerner 
bilkøene i rushtiden. Sett på bakgrunn av at 
det allerede i dag er køproblemer i flere større 
byer, og at prognosene tilsier at disse vil for-
sterkes uten nye tiltak, er det behov for dem-
pet vekst i bilbruk og økt kollektivtransport i 
byene.”

Nasjonal transportplan 2006 – 2015 inne-
bærer bygging av Fossumdiagonal, inkludert 
nedbygging av Trondheimsveien og oppgra-
dering av Østre Aker vei.

5.1 overordnede planer, mål og strategier
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5.2 kommunale planer oslo

kommuneplan for oslo 2004,   
vedtatt av bystyret 26.05.04
Gjennom Kommuneplan for Oslo 2004 frem-
mes kommunens enestående miljøkvaliteter, 
storbyens tempo og raske omstillingstakt, 
samt kontrastene som følger av byens nær-
het til sjøen og marka. I planen trekkes opp 
en visjon om at Oslo skal være en by der det 
er godt å vokse opp og hvor barn og unges 
behov settes i sentrum.
 
Det fokuseres på den nære sammenhengen 
transport- og miljøutviklingen har med bolig-, 
nærings- og befolkningsutviklingen for hele 
Osloregionen. Arbeidsplassveksten i Oslo er 
vesentlig større enn befolkningsveksten. Det-
te fører til økt innpendling, og i økende grad 
fra områdene utenfor Akershus. 

Oslo er landets største trafikknutepunkt med 
stor transportmessig betydning for langt 
større deler av landet enn bare regionen. 
Miljøbelastningen blir derfor større enn egen 
befolkningskonsentrasjon skulle tilsi. Trans-
portsystemet i Oslo er i stor grad basert på 
å ta store trafikkmengder i tunneler. Dette 
gjelder både vegtrafikk og kollektivtrafikk med 
T-bane og tog. Dette har gjort det mulig å re-
dusere overflatetrafikken vesentlig og legge 
grunnlaget for en mer attraktiv og miljømessig 
god by, spesielt i sentrum. Denne politikken 
må understøttes og videreutvikles. Fossum-
diagonalen er definert som tiltak i kommune-
planen og innarbeidet i arealbruksstrategien 
frem mot 2020.

FIGUR 20: KOMMUNEPLAN 2004 FOR OSLO, AREALBRUKSSTRATEGI MOT 2020
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Forslag til Kommuneplan for Oslo 2008 har 
vært ute til høring, med høringsfrist 15.mai 
2007. I forslaget går det bl.a. frem at trenden 
i boligbygging og næringsutbygging de siste 
årene er at tyngdepunktet i byutviklingen be-
veger seg østover og inn i Groruddalen. I for-
slaget presenteres følgende strategier:

−	 Tilrettelegge for et konsentrert og 
knutepunktbasert utbyggingsmønster 
innenfor eksisterende byggesone.

−	 Bidra til at Osloregionen får en 
samordnet areal- og transportstrategi.

−	 Videreutvikle et effektivt og 
miljøvennlig transportsystem.

−	 Tilrettelegge for en mest mulig 
miljøvennlig og effektiv varetransport 
og samordning av de store 
logistikkterminalene i Osloregionen.

−	 Redusere miljøbelastningene 
i det sentrale byområdet.

−	 Videreutvikle den blågrønne strukturen.

Det overordnede grepet i arealbruksstrategi 
for Kommuneplan 2004 foreslås videreført. 
Fossumdiagonal er fortsatt definert. Økern 
er fremhevet med et stort potensial for videre 
utvikling. Næringsområdet østover fra Økern 
mot Hovedbanen, utgjør det største potensia-
let for arbeidsplasslokalisering i kommunepla-
nen, etter det sentrale byområdet. 

Bedre miljø i groruddalen, samarbeidet 
mellom stat og kommune, april 2003
Oslo kommune og Staten har inngått et sam-
arbeid for å fremme bedre miljø i Grorudda-
len.

Samarbeidet er nedfelt i St.meld. nr. 23 
(2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder. 
Kommunens utgangspunkt for en felles sat-

sing på Groruddalen ”Utviklingsprogram for 
Groruddalen” (vedtatt av bystyret 18.desem-
ber 2002) og ”Byøkologisk program for Oslo” 
(vedtatt av bystyret 11. juni 2003).
 
Gjennom samarbeidet er det definert 8 
hovedstrategier og 4 innsatsområder innenfor 
Miljøsone Groruddalen. Rapporten er god-
kjent i møte mellom byrådsleder og miljøvern-
minister 26. mai 2003 og skal ligge til grunn 
for å nå målet om bedre miljø i Groruddalen. 
Strategier og tiltak i innsatsområder rommer 
visjoner, planer og vedtatte prosjekter. Arbeid 
med reguleringsplaner for Fossumdiagonal, 
Trondheimsveien og Østre Aker vei skal re-
lateres til disse strategiene med vekt på føl-
gende punkt:

−	 Hovedveinettet omdefineres 
og miljøet omkring bedres

 Her omtales bl.a. at Østre Aker vei 
skal oppgraderes og utbedres til 
næringsaveny, samt at Trondheimsveien 
bygges om til lokal hovedveg, etter at  
Fossumdiagonalen er etablert. Det skal 
vurderes miljøprioritert gjennomkjøring 
på det kommunale vegnettet.

−	 Kollektivtilbudet styrkes for å redusere 
biltrafikken og bedre miljøet

	 Tilgjengeligheten til stasjoner 
på banenettet skal forbedres og 
oppgraderes. Trondheimsveien 
bygges ut som stamtrasè for buss, 

FIGUR 21: ØSTRE AKER VEI VED JERNKROKEN
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med høy standard og flere avganger. 
Nye bussruter på tvers av dalen 
skal forbinde de tre banene.

 
−	 Byutvikling prioriteres ved T-

baner og jernbanestasjoner
 Lokale sentra ved banestasjoner 

utvikles til møtesteder med lokale 
funksjoner, og til attraktive områder 
for byboliger og næring.

−	 Gang-, sykkel- og turvegnettet 
bygges ut og skiltes

 Flere forbindelser både på langs 
og på tvers av dalen. Planen for 
hovedsykkelvegnettet fullføres. I tillegg 
suppleres det med flere forbindelser, 
spesielt på tvers av dalen.

De 8 hovedstrategiene skisserer en helhet for 
arbeidet med Groruddalen. Det fokuseres på 
fire geografiske innsatsområder. Gjennom-
føring av tiltakene og det pågående planar-
beidet i Groruddalen skal forbedre miljøet. 
Innsatsområde 4; ”Utvikling av Grorud senter 
og T-banestasjon” har relevant tilknytning til 
arbeidet med reguleringsplan.
  

”helhetlig utviklingsplan for groruddalen 
- strategier for et bedre miljø mot 2030”, 
vedtatt oslo kommune Bystyret, 21. juni 
2006
Utarbeidelsen av Helhetlig utviklingsplan er 

en oppfølging av Kommuneplan 2000, notat 
til bystyrets organer: ”Vi tror på Groruddalen” 
og Utviklingsprogram for Groruddalen. Andre 
viktige føringer og forutsetninger for denne 
helhetlige planen er gitt i Kommuneplan 
2004, kommunedelplan for Økernområdet og 
Byøkologisk program 2002 - 2014. Planen 
oppsummerer bakgrunn for satsingen i Gro-
ruddalen, de planer og utredninger som er 
gjennomført, mål og visjoner samt strategier 
for videre utvikling. 

Hovedstrategiene som er beskrevet i utvi-
klingsplanen er:
−	 Styrking av blågrønne strukturer.
−	 Ombygging av vegsystemet og 

styrking av kollektivtilbudet.
−	 Effektivisering av arealbruk gjennom 

foredling, fortetting og transformasjon.
−	 Styrking av kulturminnevernet 

og kulturaktivitetstilbudet.

Det er gjennomført syv fordypningsprosjekter 
i kommunens regi, som alle er gjeldende med 
forankring i bystyrevedtaket. Fordypningsstu-
diene er: 
−	 Regionale scenarier
−	 Samferdselsplan
−	 Strategisk grønnstrukturplan 
−	 Områdeprogram 
−	 Kulturminnestrategi
−	 Strategi for kulturaktiviteter og utredning
−	 Avklaring av alternativ finansiering 

av miljø- og samferdselstiltak.

Helhetlig utviklingsplan som selvstendig do-
kument er et helt sentralt grunnlag for det 
forestående planarbeidet. Det er likevel verdt 
å trekke frem spesielt Samferdselsplan og 
Strategisk grøntstrukturplan, som begge er 
omtalt selvstendig som grunnlagsdokumenta-
sjon i dette planprogrammet. Gjennom vedtak 
av Helhetlig utviklingsplan slutter byrådet seg 
til anbefaling i Samferdselsplanen om en kort 
Fossumdiagonal. 

FIGUR 22: TURVEG INN I MARKA FRA VEITVET
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strategisk grønnstrukturplan for grorud-
dalen, januar 2004
Strategisk grønnstrukturplan ble utarbeidet 
av Friluftsetaten i 2003. Planen inngår som 
ett av de 7 fordypningsprosjekter i Helhetlig 
utviklingsplan for Groruddalen. Et hovedmål i 
planen er å reetablere Alna og et bredt grønt 
belte langs vassdraget.
 
I arbeidet med denne reguleringsplanen er 
det viktig å legge til rette for at grønne kor-
ridorer og turvegforbindelser kan videreføres 
og etableres der disse mangler i dagens si-

tuasjon. Videre er det som del av dette viktig å 
sikre et rikt biologisk mangfold langs elver og 
bekker som strekker seg gjennom og krysser 
planområdet.
 

samferdselsplan groruddalen, okt. 2003
Samferdselsplan for Groruddalen er utarbei-
det som en overordnet strategiplan med et re-
gionalt perspektiv, men med en handlingsplan 
som omfatter lokale tiltak i Groruddalen.

Følgende hovedmål er lagt til grunn:
−	 Forbedre det ytre miljø med 

hovedvekt på støy- og luftforurensning 
forårsaket av transport.

−	 Utvikle et funksjonelt og effektivt 
transportsystem, til fordel for 
person- og næringstransport.

−	 Kollektivtrafikkens andel av 
den samlende trafikken til/fra, 
gjennom og internt i Groruddalen 
skal økes i forhold til i dag.

−	 Gang- og sykkeltrafikkens andel av 
den samlende trafikken skal økes.

−	 Antall trafikkulykker skal reduseres.
−	 Arealutviklingen og utviklingen av 

transportsystemet skal samordnes.

Gjennom Samferdselsplanen påpekes et be-
hov for et ”trendskifte” i areal og transportut-
viklingen mot 2015. Planen legger til grunn 
et anbefalt fremtidig vegnett som innebærer 
en Fossumdiagonal som leder trafikken i en 
kort tunnel fra Trondheimsveien til Østre Aker 
vei, nedgradering av Trondheimsveien med 
kollektivfelt og tilpasset 60 km/t fartsgrense, 
samt opprusting av Østre Aker vei for å kunne 
ta i mot økt trafikk

kommunedelplan Rommen - Bånkall,    
til behandling
Rommen - Bånkallområdet er ett av få stør-
re områder med ikke utnyttet mark innenfor 
byggesonen i Oslo. Høsten 1999 ble forslag 
til kommunedelplan (KDP) lagt ut på høring, 
samtidig med høring av konsekvensutredning 
for vegsystemet i nordøstkorridoren (Statens 
vegvesen). KDP for Rommen – Bånkall viste 
forslag til bindende arealbruk i alternativer ba-
sert på ulike traséer for Fossumdiagonalen. 
Planarbeidet ble lagt i bero etter høringen 
pga. uavklarte vegløsninger. KDP for Rom-
men - Bånkall skal revideres av Oslo kom-
mune i sammenheng med videre planlegging 
av Fossumdiagonal/Trondheimsveien.

I helhetlig utviklingsplan for Groruddalen 
(HUG), endelig behandlet i bystyret 21.06.06, 
skriver byrådet at det slutter seg til ”anbefa-
lingen i Samferdselsplanen om en kort Fos-
sumdiagonal. Kommunedelplan for Rommen-
Bånkall og Riksveg 4 Trondheimsveien kan ut 
fra dette legges ut til offentlig ettersyn på ny 
med kort Fossumdiagonal innarbeidet”. 

FIGUR 23: VESTLI SETT FRA BÅNKALL GÅRD
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kommuneplan 2001-12, vedtatt kommune-
styret 30. oktober 2000 
En overordnet målsetting i kommuneplanar-
beidet i Nittedal er bevaring av den grønne 
bygda.

Kommunen er en landbrukskommune med 
store sammenhengende jord- og skogbruks-
områder og er rik på gode natur- og miljøkva-
liteter. Samtidig har menneskelige aktiviteter 
ført med seg en rekke miljøbelastninger som 
bl.a. støy og luftforurensing som følge av tra-
fikkøkning, primært langs riksvegnettet.

Miljøvern fremmes som ett av kommunens 
hovedsatsingsområder i planperioden, der 
et helhetlig og sektoroverbyggende miljøvern 
skal tilstrebes. Barn og unges oppvekstmiljø 
er et prioritert satsingsområde for Nittedal 
kommune.

Av kommuneplanen går det frem at nasjonal 
sentralisering til hovedstadsregionen og re-
gional omfordeling fra Oslo til omegnskom-
munene kjennetegner regionens utvikling de 
siste 20 - 30 årene. Befolkningsveksten de 
siste 30-årene har ensidig skjedd i Akershus, 
noe som har gitt en høy andel av yrkesaktive 
aldersgrupper i kommunen.
 
Kommuneplanen har som utgangspunkt at 
kommunens LNF-områder - Marka og jord- 
og kulturlandskapet i det sentrale dalføret skal 
bevares og beskyttes mest mulig mot inngrep. 
Som ledd i denne strategien skal nye utbyg-
gingsområder lokaliseres til de største tettste-
dene i kommunen, samt bidra til en kvalitativ 
fysisk forbedring av tettstedene og støtte opp 
under et effektivt og miljøvennlig transport-

5.3 kommunale planer, nittedal

system. Det forventes fortsatt høy aktivitet og 
stor vekst i regionen.
 
Fossumdiagonal som tiltak er ikke nevnt spe-
sielt i kommuneplanen, men behovet for å 
sikre god fremkommelighet på Trondheims-
veien, samt miljøutfordringer knyttet til hoved-
vegen gjennom kommunen er fremhevet.

I kommuneplanen defineres følgende over-
ordnede mål for arealbruk og utbyggingsmøn-
ster:
−	 Kommunens arealbruk og 

utbyggingsmønster skal sikre en 
langsiktig og sammenhengende politikk 
for å utvikle en klar tettstedsstruktur 
som samler naturinngrepene mest 
mulig og bevarer kommunens natur- og 
landskapskvaliteter utenom tettstedene.

−	 Kommunen må øke sin innsats for å 
videreutvikle kommunens tettsteder 
deres fysiske kvaliteter og som 
møtesteder for befolkningen.

−	 Kommunen satser på et konsentrert 
utbyggingsmønster av hensyn til en 
effektiv samordning av servicefunksjoner 
og ulike former for transport.

Det pågår arbeid med ny kommuneplan 2007-
2018. Planprogrammet for rullering av kom-
muneplan er vedtatt av Kommunestyret 24. 
april 2006.

FIGUR 24:  
AKTUELT UTSNITT AV KOMMUNEPLANENS  
AREALDEL. RØD STIPLET LINJE VISER EN  

IKKE LENGRE AKTUELL TRASE FOR  
LANG FOSSUMDIAGONAL
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6.1 deler som omfattes  
av utredningsplikten

Kommunedelplan (KDP) er det plannivået 
som gjennom én plan vil kunne ta for seg hele 
tiltaket samlet. Av hensyn til fremdriften i ar-
beidet og tatt i betraktning tiltakets allerede 
solide forankring i overordnede kommunale 
planer, har Plan- og bygningsetaten frarådet 
at det utarbeides en egen KDP for tiltaket. Ho-
vedargumentet er at Fossumdiagonal og deler 
av det planlagte tiltaket på Trondheimsveien 
også er del av KDP for Rommen - Bånkall. 
Oslo kommunes arbeid med revisjon av for-
slag til KDP for Rommen - Bånkall vil foregå 
parallelt eller delvis parallelt med Statens veg-
vesen sitt arbeid med Trondheimsveien/Fos-
sumdiagonalen.

Som del av arbeidet med planprogram er det 
derfor vurdert konsekvenser av ulike scenari-
oer. Gjennom dette arbeidet har Statens veg-
vesen et stykke på veg konkretisert omfang 
og prinsipiell utforming av det samlede tiltaket 
på et overordnet nivå. Samlet løsningskon-
sept med føringer for utarbeiding av regule-
ringsplan søkes forankret politisk gjennom et 
stadfestet planprogram. 

6.2 gjennomføring av 
utredningsarbeidet

Gjennom arbeidet med planprogram er det 
slått fast at utredningsplikten gjelder for hele 
tiltaket, hvor de enkelte delelementene sees 
i sammenheng. Det skal derfor utarbeides 
en selvstendig overordnet konsekvensutred-
ning knyttet til en prinsipplan for hele tiltaket. 
Denne utarbeides dels i forkant, dels paral-
lelt med utarbeiding av reguleringsplan for 
de ulike delstrekningene. En slik prinsipplan 
får ingen formell status i seg selv, men skal 
gjelde som underlag for behandling av konse-
kvensutredningen. 
 
Det knyttes med dette ikke utredningsbehov 
til de enkelte reguleringsplanene. De utred-
ninger som er definert med spesiell tilknytning 
til de enkelte delstrekningene skal håndteres 
gjennom en overordnet konsekvensutred-
ning knyttet til prinsipplanen. For hver regu-
leringsplan gjøres konsekvensvurderinger på 
ordinær måte med utgangspunkt i følgende 
tema:

- overordnede planer og mål
- natur- og ressursgrunnlaget
- landskap
- verneinteresser
- miljøfaglige forhold
- trafikkforhold
- risiko- og sårbarhet
- sosial infrastruktur
- teknisk infrastruktur
- estetisk byggeskikk
- stedsutvikling
- barns interesser
- universell utforming
- juridiske forhold
- interessemotsetninger

6
Utredningsplikt

Statens vegvesen har hatt som utgangspunkt 
at det er Fossumdiagonal og Østre Aker vei 
som er pliktig konsekvensutredning i henhold 
til gjeldende forskrift. Samtidig er det en rea-
litet at strekningene på begge sider av Fos-
sumdiagonalen berøres av tiltaket, og at det 
derfor kan oppfattes å utløse utredningsplikt 
også for Trondheimsveien (Rommen – Gjel-
leråsen).

I samråd med Vegdirektoratet og kommunene 
er det ført en diskusjon og foretatt en vurde-
ring med dette som utgangspunkt. I hvilken 
grad tiltaket utløser utredningsplikt er også 
sett i sammenheng med ansvarlig myndighet 
for planprogrammet.  

Det er sammenhengen mellom de ulike del-
elementene som utgjør selve tiltaket, og ikke 
hvert enkelt element i seg selv. Det er derfor 
også hele det samlede tiltaket som har så vidt 
store konsekvenser for et område at det defi-
neres som utredningspliktig.

Samtidig er det en forutsetning i Forskrift om 
konsekvensutredning at utredningen skal 
være knyttet til ett plandokument. Statens veg-
vesen har sammen med kommunene valgt en 
planprosess som innebærer at planarbeidet 
skal utføres på reguleringsplannivå. Det er 
ikke håndterbart verken prosessuelt eller tek-
nisk å utarbeide én samlet reguleringsplan for 
hele tiltaket. Dette må som et minimum deles 
opp med én reguleringsplan for hver av de 4 
delelementene. Samtidig forutsettes nødven-
dig koordinering i aktuelle grensesnitt.
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Ved utlegging av den første reguleringspla-
nen til offentlig ettersyn skal det foreligge 
konsekvensutredning for prosjektet som hel-
het. Konsekvensutredningen skal behandles 
samtidig med den første reguleringsplanen. 
Med dette oppfattes utredningsplikten å være 
oppfylt. Både Oslo og Nittedal kommuner har 
stilt seg bak en slik prosess. 
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7.1 organisering

7
Organisering  

og gjennomføring

Statens vegvesen er tiltakshaver og ansvarlig 
for utarbeiding av planprogram, konsekvens-
utredning og reguleringsplaner i samsvar med 
Plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Arbeidet med selve planprogrammet er gjen-
nomført av en tverrfaglig prosjektgruppe i 
Statens vegvesen. Det har vært et nært sam-
arbeid med Oslo kommune ved Samferdsels-
etaten, Plan- og bygningsetaten samt Nittedal 
kommune. I tillegg har det vært avholdt møter 
med en ekstern samarbeidsgruppe, bestå-
ende av representanter fra Oslo kommune, 
Nittedal kommune, Oslo Sporveier, Stor-Oslo 
Lokaltrafikk, Akershus fylkeskommune og Fyl-
kesmannen i Oslo og Akershus.

Planprogrammet er utarbeidet på grunnlag av 
metodikken i Statens vegvesen sin håndbok 
140. Dagens situasjon og tiltakets virkning er 
beskrevet så langt det er kjent på grunnlag av 
utført arbeid med scenariovurderinger. Det er 
gjort rede for forhold og tema der det fortsatt 
er usikkerhet eller behov for ytterlige doku-
mentasjon. Dette kommer frem av Kap. 8. 

7.2 planprosess

Ved oppstarten av arbeidet med planprogram-
met ble det gjort vurderinger på ulike typer av 
planprosess og plannivå. Tiltaket strekker seg 
over et stort område, og det er spesielt en 
stor utfordring at det krysser fylkesgrense og 
kommunegrense. Statens vegvesen har som 
nevnt valgt en prosess basert på utarbeiding 
av planprogram for reguleringsplan og konse-
kvensutredning for helheten.

Oslo kommune er ansvarlig myndighet for 
selve planprogrammet, også den delen som 
omfatter Nittedal kommune. Ved gjennomfø-
ring av reguleringsplanarbeidet er de to kom-
munene planmyndighet for de deler av tiltaket 
som dekker sin kommune. Avhengigheten 
mellom de ulike delene gjør det samtidig til en 
forutsetning at det etableres et nært og godt 
samarbeid ved utarbeiding av reguleringspla-
ner for tiltaket.

Statens vegvesen vil legge vekt på gjennom-
føring av en åpen prosess. Offentlige aktører 
og interessenter skal involveres direkte i vik-
tige faser av arbeidet og faglige vurderinger 
med delbeslutninger skal forankres i innspill 
fra fagetater underveis i arbeidet. Andre be-
rørte og interesserte skal gis god tilgang til 
informasjon og på den måten kunne følge det 
pågående planarbeidet.

Planprosessen samordnes med Oslo kom-
mune sitt arbeid med kommunedelplan for 
Rommen - Bånkall.

7.3 dokumentasjon

På grunnlag av et stadfestet planprogram skal 
det i senere fase utarbeides reguleringsplaner 
for hele tiltaket. Det anses som hensiktsmes-
sig å dele arbeidet med reguleringsplaner opp 
i delstrekninger. Samtidig må det sikres at de 
ulike reguleringsplanene utformes i samsvar 
med et overordet prinsipp.
 
Statens vegvesen anser det som hensikts-
messig å utforme separate reguleringsplaner 
for de fire delelementene i tiltaket. Det skal 
utarbeides konsekvensutredning knyttet til en 
overordnet prinsipplan i tråd med de utred-
ningsbehov som er definert i kap. 8. Gjennom 
overordnet prinsipplan skal avklares traséer, 
prinsipp for plassering og utforming av kryss, 
typiske tverrsnitt og andre forhold som er 
nødvendig for å koordinere utformingen av de 
ulike delstrekningene. Overordet prinsipplan 
med konsekvensutredning får ingen formell 
planstatus men skal utgjøre grunnlag for be-
handling av hver enkelt reguleringsplan.
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7.4 informasjon og 
informasjonsmateriell

Statens vegvesen har til hensikt å gjennom-
føre en åpen og involverende planprosess. 
Det skal legges vekt på utforming av planer 
og materiell som gir grunnlag for god kom-
munikasjon og dialog med berørte og andre 
interessenter. Som del av planarbeidet skal 
det utarbeides informasjonsmateriell som på 
en enkel og lett forståelig måte presenterer 
situasjonen, vedtak som er fattet, problemstil-
linger som skal drøftes, fremdrift i prosjektet, 
anleggsgjennomføring med trafikkomleg- 
ginger mv. Gjennom denne typen tiltak skal 
det inviteres til medvirkning underveis i pro-
sessen. Aktuell informasjon om prosjektet 
skal også legges ut på Statens vegvesen sine 
nettsider, der det er opprettet eget område for 
prosjektet. 
 

7.5 Fremdrift

Statens vegvesen har satt opp følgende frem-
driftsplan:

Planprogram med 
varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid

august 
2007

Høringsfrist (høringsperiode 
minimum 6 uker)

oktober 
2007

Bearbeiding av 
høringsuttalelser, revidert 
planprogram

desember 
2007

Fastsettelse av planprogram, 
Oslo kommune

mai 2008

Oppstart arbeid med 
reguleringsplaner og 
konsekvensutredning

juni 2008

Reguleringsplaner og konsekvensutredning 
skal senere sendes på offentlig ettersyn, med 
påfølgende politisk behandling i de respektive 
kommunene.

Videre fremdrift i selve gjennomføringen av 
arbeid med konsekvensutredning og regule-
ringsplaner, samt utlegg til offentlig ettersyn 
og behandling, vil Statens vegvesen ta stilling 
til etter at planprogrammet er fastsatt.
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I dette kapitlet presenteres hvilke tema og i 
hvilket omfang det foreslås gjennomført ut-
redninger som del av planarbeidet. I det et-
terfølgende er det også definert og beskrevet 
hva som anses nødvendig av supplerende 
grunnlagsdokumentasjon som må fremskaf-
fes/utarbeides før selve planarbeidet kan 
gjennomføres. 

Det er definert utredningsbehov på aktuelle 
tema, både for prissatte og ikke prissatte 
konsekvenser. Deler av utredningsbehovet er 
knyttet til helheten og sammenhengen mellom 
de ulike delene i prosjektet. Andre deler av det 
definerte utredningsbehovet er knyttet til kon-
sekvenser ved mer konkret utforming av de 
enkelte delelementene. Alle utredninger skal 
imidlertid knyttes til en overordnet prinsipplan 
med en tilhørende samlet konsekvensutred-
ning for helheten. (jfr. Kap. 6.) 

Alle tema skal utredes både for den etablerte 
situasjonen og for selve anleggsfasen. Det 
innebærer at for hvert tema skal det utredes 
og beskrives konsekvenser ved gjennomfø-
ring av selve anleggsperioden. Herunder skal 
det også avklares hvordan anleggstrafikken 
vil fordele seg på vegnettet. 

Det skal utføres en samfunnsøkonomisk ana-
lyse der prissatte og ikke-prissatte konse-
kvenser skal vurderes i sammenheng. Sam-
menstilling av samfunnsøkonomisk analyse 
skal utføres etter prinsipper og metoder be-
skrevet i håndbok 140, som er i samsvar med 
forskrift om konsekvensutredninger. 

8
Konsekvenser som 

foreslås utredet

8.1 generelt

For både trafikkprognoser/analyser, prissatte 
og ikke prissatte konsekvenser skal effekter 
og konsekvenser for de forskjellige tema il-
lustreres med skisser, bilder, fotomontasjer, 
snitt, perspektivtegninger osv, der dette er 
hensiktsmessig. Fysiske inngrep i anleggspe-
rioden samt midlertidige og eventuelt varige 
deponiområder som er direkte relatert til tilta-
ket skal inngå i konsekvensutredningene. 

Avbøtende tiltak skal vurderes og kostnads-
beregnes. Dersom effekten av eventuelle av-
bøtende tiltak inkluderes i konsekvensvurde-
ringene, skal også kostnadene ved disse tas 
med i anleggskostnadene. Det samme gjelder 
for eventuelle tiltak på lokalvegnettet som er 
nødvendige for å realisere forutsatte miljøfor-
bedringer.

Konsekvensutredningen skal beskrive hvilken 
virkning tiltakene vil ha i forhold til intensjone-
ne i den statlig/kommunale Groruddalssatsin-
gen, og hva tiltakene i denne sammenhengen 
vil bety for de berørte bydelene. 

Det skal generelt i tilknytning til aktuelle tema 
utredes hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for 
eksisterende næringsvirksomhet i Grorudda-
len og utviklingsmulighetene for denne.
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8.2  grunnlagsinformasjon og forberedende arbeider 

TRanspoRTanalyseTrondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Gjeldende grunnlag:
Det er gjennomført overordnet trafikkanalyse med beregninger som inkluderer alle delstrekninger. Dokumentasjonen er samlet i en egen 
trafikkrapport. Det er også gjennomført en grov analyse av dagens kollektivtilbud og hvilke muligheter tiltak på hovedvegnettet gir for å styrke 
kollektivtransporten. Vurderingene er samlet i et eget notat. Utdrag fra rapport med trafikkanalyse og notat om kollektivtransport er presentert i 
scenariorapporten.

Tiltakets virkning:
Tiltaket medfører overføring av trafikk fra Trondheimsveien til Østre Aker vei. Det bidrar til bedre kapasitetsmessig balanse i Oslos overordede 
vegsystemet. Nye kollektivfelt bedrer frem komme lig het for buss på hele hovedvegnettet. Tiltaket bidrar til bedre punktlighet, lavere 
driftskostnader, og bedrer mulighetene for utvikling av kollektivtilbudet.

Utredningsbehov:
Det skal gjennomføres en supplerende transportanalyse på basis av resultater for prognoseår 2025. Modellgrunnlaget for Oslopakke 3 skal 
legges til grunn. Driftsopplegg for buss foreslått i Oslopakke 3 skal kvalitetssikres. Eventuelt forbedringer i driftsopplegg for buss 2025 skal 
innarbeides. Dette gjelder bl.a. ekspressbusser på Fossumdiagonalen / Østre Aker vei. Som del av disse forberedende arbeidene skal det 
utarbeides nye trafikkplott for 2025 og nye ”selected links”. Følsomhetsanalyser gjennomføres med tanke på virkning av ulike fartsgrenser på 
delstrekninger, både hovedveger og lokalveger. Nye resultater sammenstilles og redigeres inn i trafikkanalyse som ligger til grunn for dette 
planprogrammet.

Det skal vurderes muligheter for å etablere innfartsparkeringer ved sentrale kollektivknutepunkt, både for buss og bane. Virkninger av 
innfartsparkering skal utredes.
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Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Gjeldende grunnlag:
Det foreligger ingen 
gjennomførte analyser spesifikt 
på strekningen/området. 

Gjeldende grunnlag:
Det foreligger gjennomført 
strekningsanalyse for 
Trondheimsveien.

Gjeldende grunnlag:
Det foreligger ingen 
gjennomførte analyser spesifikt 
på strekningen.

Gjeldende grunnlag:
Det foreligger ingen 
gjennomførte analyser spesifikt 
på strekningen/området.

Tiltakets virkning:
Oppgradering av strekningen 
slik at det blir kollektivfelt i begge 
retninger.

Tiltakets virkning:
Nedbygging av strekningen 
med redusert kapasitet for bil og 
kollektivfelt i begge retninger.

Tiltakets virkning:
Oppgradering av strekningen 
med kollektivfelt i begge 
retninger, samt bedre 
kryssutforming og rydding i 
avkjørsler.

Tiltakets virkning:
Ny vegtrasé for å binde sammen 
Trondheimsveien og Østre Aker 
vei.

Utredningsbehov:
Som grunnlag for oppstart av 
planarbeidet skal det utarbeides 
steds- og strekningsanalyse. 
Dette skal avdekke og 
tydeliggjøre dagens funksjon, 
kvaliteter og konflikter i 
omgivelsene.

Utredningsbehov:
Ytterligere analyse av dagens 
situasjon anses ikke nødvendig 
for selve oppstarten av 
planarbeidet.

Utredningsbehov:
Som grunnlag for oppstart av 
planarbeidet skal det utarbeides 
steds- og strekningsanalyse. 
Dette skal avdekke og 
tydeliggjøre dagens funksjon, 
kvaliteter og konflikter i 
omgivelsene.

Utredningsbehov:
Som grunnlag for oppstart av 
planarbeidet skal det utarbeides 
steds- og områdeanalyse. Dette 
skal avklare og synliggjøre 
arealbruk, kvaliteter og konflikter 
som vil påvirkes av tiltaket. 

RegisTReRing og 
analyse av aRealBRuk 
og veRdiFulle omRådeR
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8.3 ikke prissatte konsekvenser

Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Dagens situasjon:
Øvre del av strekningen ligger 
i dalbunn fra Gjelleråsen og 
sydover til bygrensen. I området 
Vestli/Øvre Rommen ligger 
vegen mer åpent og eksponert 
mot boligbebyggelse og åpent 
landskap. 

Dagens situasjon:
Innfartsåre til Oslo og 
hovedsamleveg for bo lig-
bebyggelsen på Groruddalens 
nordside. Vegen er et tydelig 
landemerke og barriere. Strekker 
seg langs viktige landskaps-
elementer som Bånkallåsen, 
Alna, Bredtvet og Årvoll med 
Hovinbekken.

Dagens situasjon:
Innfartsåre mot Oslo sentrum 
og hoved samleveg for 
næringsarealene i den nordre 
del av dal bunnen. Variert forløp 
vestover til Økern/Ring 3, både 
på terreng, i skjæringer og i bro. 
Ravinelandskapet ved Grorud 
stasjon ble planert og Alna lukket 
på 1950-60 tallet.

Dagens situasjon:
Området hvor 
Fossumdiagonalen er planlagt 
består av dels boligbebyggelse, 
næringsbebyggelse, friområder 
og bekkeløp.  

Tiltakets virkning:
Tiltaket innebærer en 
breddeutvidelse av vegen 
på hele strekningen, med 
nødvendig ombygging av 
kryss og opparbeiding av 
sidearealer. Det ventes 
betydelige landskapsmessige 
inngrep, spesielt i området ved 
bygrensen.

Tiltakets virkning:
Tiltaket vil gi endring av 
tverrprofil og omlegging av 
kryss til rundkjøringer på 
strekningen Linderud – Vestli. 
Trondheimsveiens karakter 
av barriere reduseres og 
vegen blir integrert og tilpasset 
omgivelsene.

Tiltakets virkning:
Tiltaket innebærer en 
utvidelse av tverrprofilet og 
en sanering og opprydding av 
kryssløsningene. Det vil føre til 
store landskapsmessige inngrep. 
Tiltaket kompliserer en mulig 
åpning av Alna.

Tiltakets virkning
Ny veg vil gå dels i tunnel og 
dels i dagen. Tunnelportaler 
og nye kryss ventes å bli svært 
synlige i landskapet. Den delen 
av vegen som går i åpen trasé 
ventes å komme i konflikt met 
næringsbebyggelse, friarealer og 
bekkeløp. 

Utredningsbehov:
De landskapsmessige 
konsekvensene av 
breddeutvidelse skal utredes. 

Utredningsbehov:
Konsekvenser og potensial for 
bedre tilpassing ved nedbygging 
skal utredes.

Utredningsbehov:
De landskapsmessige 
konsekvensene ved 
breddeutvidelse og nye 
kryssløsninger skal utredes.

Utredningsbehov:
De landskapsmessige 
konsekvensene for både 4-felts 
veg i dagen, tunnelpåhugg i 
begge ender av tunnelen og 
nytt kryss ved Østre Aker vei 
skal utredes. Det samme gjelder 
eventuell kryssløsning på 
strekningen.

landskapsBilde

Temaet landskapsbilde omhandler este-
tiske kvaliteter i omgivelsene og men-
neskenes opplevelse av omgivelsene 
rent visuelt. dette innebærer både opp-
levelse sett fra omgivelsene og sett fra 
vegen i form av reiseopplevelse, og 
hvordan dette endres som følge av tilta-
ket. landskapsbilde er i dette prosjektet 
å oppfatte som dekkende begrep dels for 
det overordnede bylandskapet i grorud-
dalen, samt for bybilde i relasjon til de 
tett bebygde områdene med tilhørende 
omgivelser innen planområdet. 
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Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Dagens situasjon:
Turvegsystemet og de grønne korridorene mellom boligområdene og marka har sammen med Alnavassdraget vært viktige elementer i 
utvikling av Groruddalen fra 1950-tallet og frem til i dag. De grønne korridorene på langs og på tvers av dalen er i dag til dels nedbygget, 
ufullstendige og fragmenterte. Noen steder er turvegene redusert til kun fortau langs sterkt trafikkerte veger, og det er flere sterke 
konfliktpunkter i dagens situasjon. Noen steder er det behov for bedre kryssing av etablerte veganlegg. Andre steder trengs bygging av 
nye strekninger for å binde turvegsystemet sammen. På grunn av støy, forurensing og barrierevirkning har store deler av strekningen 
langs Trondheimsveien en negativ innvirkning på nærmiljø og tilliggende friområder. Oslo kommune har som mål å åpne både Alna og 
Tokerudbekken/Fossumbekken. Dette er en konsekvens av kommunens byøkologiske satsing og vil gi store miljø- og landskapsmessige 
gevinster. Samtidig innebærer dette store utfordringer i forhold til etablering av både Fossumdiagonal og eventuell oppgradering av Østre 
Aker vei. 

Tiltakets virkning:
En utvidelse på strekningen 
vil medføre at vegen kan bli 
liggende som en større barriere 
enn i dag, med tanke på 
boligområdenes tilknytning til 
turvegsystem og Marka.  

Tiltakets virkning:
Tiltaket vil gi muligheter for 
utvikling av gode nærområder på 
hele strekningen. Med redusert 
trafikk på strekningen ligger 
forholdene til rette for å styrke 
eksisterende tverrforbindelser, 
samt etablere nye som sikrer 
fremtidig tilgang til marka.

Tiltakets virkning:
Tiltaket vil medføre at vegen 
fremstår som en større barriere 
for omgivelsene enn i dag. 
Samtidig vil en utbygging på 
strekningen gi muligheter for å ta 
hensyn til og bedre forholdene 
gjennom en bevisst utforming.  

Tiltakets virkning:
En ny vegtrasé gjennom området 
Rommen vil påvirke nærmiljøet 
negativt. Avhengig av trasévalg 
og kryssløsninger vil den 
kunne komme i berøring med 
eksisterende friluftsområder og 
turvegforbindelser.

Utredningsbehov:
Konsekvensene av 
breddeutvidelse og 
trafikkøkning med hensyn på 
boligbebyggelsens nærmiljø 
og atkomst til friluftsområder 
skal utredes. Spesielt skal evt. 
konsekvenser for golfbanen 
og atkomst til Bånkall gård 
synliggjøres.

Utredningsbehov:
Det skal utredes konsekvenser 
for nærmiljøet i tilliggende 
boligområder. Mulighetene 
for forbedret atkomst til 
friluftsområder og til marka 
skal vurderes og synliggjøres 
spesielt.

Utredningsbehov:
Konsekvenser i forhold til 
eksisterende og eventuelt nye 
kryssende turveier skal utredes. 
Spesielt skal mulighet for 
kryssing ved Nedre Kalbakkvei 
og Grorud stasjon vurderes.

Utredningsbehov:
Konsekvensene av ny veg i 
forhold til friluftsområder, turvei 
og idrettsanlegg skal utredes.

nÆRmiljø og FRiluFTsliv

Temaet nærmiljø og friluftsliv omhandler 
beboere og brukere av områder som er 
berørt av tiltaket, og hvordan dette på-
virker de fysiske forholdene for trivsel, 
samvær og fysisk aktivitet i uteområ-
dene. indirekte har dette betydning for 
helse. nærmiljøet er for enkelte grupper 
en viktig arena for friluftsliv og fysisk ak-
tivitet. i dette prosjektet er nærmiljø og 
friluftsliv å oppfatte som opphold og fy-
sisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og 
tettstedsnære uteområder, samt spesielt 
tilgjengelighet også til friluftsområder 
utenfor selve planområdet.
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Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Dagens situasjon:
Groruddalen inneholder et mangfold av kulturminner og noen av 
disse ligger i direkte tilknytning til Trondheimsveien. Bånkall gård har 
røtter tilbake til middelalderen, steinbruddene, gamle Rommen skole 
og Sveiva Landhandel. Linnerud gård har sin historie tilbake som 
kirkegods i middelalderen og senere storgods i Groruddalen. I dag 
omfatter eiendommen park og hovedbygning som delvis er åpen for 
publikum.

Dagens situasjon:
Østre Aker vei går i hovedsak 
gjennom rene næringsareal, 
med innslag av enkelte mindre 
områder for bolig. Det er 
registrert kulturminner i direkte 
tilknytning til vegen i området 
nedre Grorud og nord før Økern 
(Nordre Hovin gård).

Dagens situasjon:
Tiltaket kan berøre kulturminner 
i tilknytning til steinbrudd, Gamle 
Rommen skole og Sveiva 
Landhandel.

Tiltakets virkning:
Det ventes at breddeutvidelse 
og evt omlegging av trasé kan 
medføre at tiltaket kommer i 
berøring med bl.a. Bånkall gård.
  

Tiltakets virkning:
Det ventes at tiltaket på         
strekningen vil gi muligheter for 
bedre tilpassing og ivaretakelse 
av kulturminner og kulturmiljø. 

Tiltakets virkning:
Det må påregnes at tiltaket i 
form av breddeutvidelse kan 
få innvirkning på registrerte 
kulturminner. 

Tiltakets virkning:
Øvre tunnelportal ved 
Trondheimsveien ventes å bli 
svært synlig i landskapet og vil 
kunne komme i konflikt med 
kulturminnene.

Utredningsbehov:
Konsekvensene ved 
breddeutvidelse ved Bånkall gård 
og Bånkallenga skal utredes. 

Utredningsbehov:
Konsekvenser for kulturmiljøet 
ved Grorud senter, Sveiva 
landhandel/Rommen skole 
og kulturmiljøet for nedre del 
av Trondheimsveien ved Aker 
sykehus skal spesielt utredes. 
Atkomst til Linderud gård fra 
Trondheimsveien skal også 
utredes. 

Utredningsbehov:
Konsekvenser for kulturmiljøet 
ved nedre Grorud og Nordre 
Hovin gård skal utredes.

Utredningsbehov:
Konsekvenser i forhold til 
kulturminner skal utredes.

kulTuRmiljø

kulturminner og kulturmiljøer er kilder til 
kunnskap om fortidens samfunn og leve-
vilkår. kulturminner må forvaltes på en 
slik måte at vi tar vare på spor fra tidlige-
re generasjoner. et kulturmiljø omfatter 
områder hvor kulturminner inngår som 
en del av en større helhet eller sammen-
heng.  ved gjennomføring av tiltak skal 
det vurderes og avklares hvordan tiltaket 
vil redusere eller styrke verdien av aktu-
elle kulturmiljø.
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Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Dagens situasjon:
Det er flere biotoper med lokalt viktig verdi i eller i tilslutning til 
planområdet. 

Dagens situasjon:
Ingen / få viktige biotoper i 
tilslutning til planområdet

Dagens situasjon:
Tiltaket kan berøre 
Tokerudbekken – Stovner/ 
Tokerud. Dette vurderes som en 
lokalt viktig verdi.

Tiltakets virkning:
En breddeutvidelse kan medføre 
reduksjon av area ler som er 
viktige for biologisk mangfold. 
Ytter li ge re bekkelukkinger vil 
redusere de gjen væ ren de åpne 
bekkearealene man ønsker å 
opprettholde. Anleggsarbeider 
og drift av vegen kan medføre 
forurensning til viktige bekkedrag. 

Tiltakets virkning:
Eventuelle bekkelukkinger ut over det som eksisterer i dag, vil 
redusere de få gjenværende åpne bekkearealene man ønsker 
å opprettholde. Anleggsarbeider og drift av vegen kan medføre 
forurensning til viktige bekkedrag. 

Tiltakets virkning:
Ny veg vil gå dels i tunnel og 
dels i dagen. Tiltaket kan påvirke 
nærliggende bekkedrag negativt 
dersom det gjennomføres 
bekkelukkinger, evt pga 
forurensning i anleggsperioden og 
ved drift av vegen. 

Utredningsbehov felles for alle delelementer:
− dagens tilstand i bekkene mht vannkvalitet
− effekter ved bekkelukkinger, evt åpning av bekker på konkrete strekninger
− effekter av forurensning til bekk ved anleggsarbeid (slam, sprengning, avrenning)
− effekter av saltskader til sårbar vegetasjon i driftsfasen (omfang av sårbar vegetasjon som vil bli berørt)
− effekter av generell tilførsel av trafikkforurensning til vassdrag (vassdragenes/bekkenes sårbarhet for forurensning)
− omfang av arealbeslag i forhold til arts- og områdevern i biologisk rike områder

Ingen av områdene ansees som viktige trekkorridorer for vilt.
Områdene er for øvrig godt dokumentert mht biologiske verdier gjennom Bendiksen og Bekkestuen (2000).

naTuRmiljø

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper 
og artsforekomster som har betydning 
for dyrs og planters levegrunnlag, samt 
geologiske elementer. dette innebærer 
i realiteten alle terrestriske (landjorda), 
limnologiske (ferskvann) og marine 
forekomster (brakkvann og saltvann), og 
biologisk mangfold knyttet til disse.
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Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Dagens situasjon:
Mulige naturresurser innen planområdet er Grorudgranitt og grunnvann. Disse naturresursene er ikke formål for noen utnyttelse innen 
overskuelig tid. 

Tiltakets virkning:
Tiltaket har ingen betydning for nevnte naturressurser.

Utredningsbehov:
Ingen utredningsbehov.

naTuRRessuRseR

naturressurser er ressurser fra jord, skog 
og andre utmarksarealer, fiskebestander 
i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, 
berggrunn og mineraler. dette innebærer 
derfor landbruk, fiske, havbruk, reindrift, 
vann, berggrunn og løsmasser som res-
surser. Ressursene er grunnlaget for 
verdiskaping og sysselsetting innen pri-
mærproduksjon og foredlingsindustri. 
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8.4  prissatte konsekvenser

TRaFikanT- og 
TRanspoRTBRukeRnyTTe

Trafikant og transportbrukernytte knyttes 
opp mot fem ulike reisemåter; Bilfører, 
bilpassasjer, kollektivreisende, syklende 
og gående, samt tre ulike reisehensikter; 
tjenestereiser, reiser til og fra arbeid samt 
fritidsreiser. i tillegg behandles gjerne 
godstransport separat. vurderinger av 
trafikant- og transportbrukernytte omfat-
ter virkningene som tilfaller alle brukerne 
av transportsystemet.

Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Dagens situasjon:
Strekningen har to kjørefelt for 
bil, samt kollektivfelt i sydgående 
retning. Kryssing i plan, også 
for fotgjengere. Begrenset 
tilrettelegging for fotgjengere 
i området, og ingen spesielle 
tiltak for syklister med dagens 
utforming.

Dagens situasjon:
Vegen er utformet som en 
4-felts veg, hvor alle felt 
gjennomgående disponeres 
for bil. På deler av strekningen 
er det i tillegg kollektivfelt i 
sydgående retning. Gjennomført 
toplanskyss på strekningen, 
med unntak av kryss med 
Fossumveien helt i nord. 
Fotgjengere og syklister er 
separert fra biltrafikk ved planfrie 
kryssinger. 

Dagens situasjon:
Østre Aker vei er i dag utformet 
som en 4-felts veg. Ingen 
spesielle fremkommelighetstiltak 
for kollektivtrafikk i dagens 
situasjon. Svært begrenset 
tilrettelegging for sykkel, 
og fortausarealer tett inn 
mot vegbanen på deler av 
strekningen.

Dagens situasjon:
Fossumdiagonalen etableres 
som ny veglenke og innebærer 
et nytt tilbud i forhold til dagens 
situasjon. 

Tiltakets virkning:
Nye kollektivfelt bedrer 
fremkommelighet for buss, 
spesielt ut av byen. Dermed 
bedres konkurranseforholdet 
buss/bil. Tiltaket bidrar til 
bedre punktlighet, lavere 
driftskostnader, og bedrer 
mulighetene for utvikling av 
kollektivtilbudet.

Tiltakets virkning:
Omregulering av bilfelt 
til kollektivfelt sikrer 
fremkommelighet for buss og 
bedrer konkurranseforholdet 
buss/bil. Tiltaket bidrar til 
bedre punktlighet og lavere 
driftskostnader. Tiltakets virkning 
for kollektivtransporten avhenger 
av hvordan de forutsatte 
plankryssene utformes. 

Tiltakets virkning:
Nye kollektivfelt bedrer 
fremkommelighet for 
buss og dermed bedres 
konkurranseforholdet 
buss/bil. Tiltaket bidrar til 
bedre punktlighet, lavere 
driftskostnader, og bedrer 
mulighetene for utvikling av 
kollektivtilbudet.

Tiltakets virkning:
Bidrar til avlastning av 
Trondheimsveien bl.a. som 
ny rute for tungtransport. Ny 
forbindelse med kollektivfelt 
sikrer fremkommelighet for 
buss og bedrer mulighetene for 
utvikling av kollektivtilbudet. 

Utredningsbehov:
For kollektivtransporten bør det analyseres hvor i lokalvegnettet og rundt knutepunkt det kan oppstå fremkommelighetsproblemer som følge av 
foreslåtte tiltak på hovedvegnettet. Evt. behov for tiltak må beskrives. Plassering av- og tilgjengelighet til holdeplasser/knutepunkt må utredes 
og avklares som del av reguleringsplanarbeidet.
Hvilke gevinster foreslåtte tiltak gir for de kollektivreisende og hvilke muligheter de gir for å utvikle kollektivtilbudet i fremtiden skal beskrives 
under ikke prissatte konsekvenser.
Det skal avklares hvorvidt en løsning for trikk mellom Sinsen og Bjerke skal innarbeides i planene for Trondheimsveien.
Det skal kjøres EFFEKT-beregninger for tiltaket, både på hele tiltaket samlet og hver av delelementene.
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Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Dagens situasjon:
I perioden 1998-2005 er det 
registrert 48 personskadeulykker, 
som medførte 6 alvorlig skadde 
og 71 lettere skadde. Andelen 
hardt skadde utgjør 7,8 % av 
totalt antall personskader på 
strekningen. Dette er høyere enn 
tilsvarende tall for Oslo (6,6 %). 
For hele området som dekkes 
av Statens vegvesen Region øst 
utgjør andelen 10,5 %. Typisk for 
strekningen er ulykker hvor myke 
trafikanter er involvert. 

Dagens situasjon:
I perioden 1998-2005 
er det registrert 175 
personskadeulykker, hvorav 1 
drept, 10 alvorlig og 242 lettere 
skadde. Andelen drepte og 
hardt skadde utgjør 4,5 % av 
totalt antall personskader på 
strekningen. Dette er lavere enn 
tilsvarende tall for hele Oslo 
(6,6 %) og for hele området som 
dekkes av Statens vegvesen 
Region øst (10,5 %). Typisk for 
strekningen er ulykker hvor myke 
trafikanter er involvert. 

Dagens situasjon:
På Østre Aker vei har det 
skjedd 158 personskadeulykker 
i perioden 1998-2005. Disse 
ulykkene medførte 203 
personskader, hvorav 3 drepte, 
2 meget alvorlige skadde, 10 
alvorlige og 188 lettere skader. 
Andelen drepte og hardt 
skadde utgjør 7,4 % av totalt 
antall personskadeulykker 
på strekningen. Typisk 
for strekningen er 
utforkjøringsulykker.

Dagens situasjon:
Fossumdiagonalen etableres 
som ny veglenke.

Tiltakets virkning:
Tiltaket innebærer etablering av 
kollektivfelt, mulig fartsøkning, 
samt løsninger for myke 
trafikanter med kryssing i 
plan. Det påregnes at antallet 
trafikkulykker på strekningen vil 
kunne øke.

Tiltakets virkning:
Tiltaket innebærer etablering 
av kollektivfelt, kryss i 
plan og blanding av ulike 
trafikantgrupper. Farten 
reduseres til 50-60 km/t. Det 
forventes bedret trafikksikkerhet 
for kjørende som følge av tiltaket, 
men det kan bli økt risiko for 
fotgjengere og syklister.

Tiltakets virkning:
Tiltaket innebærer 
breddeutvidelse, etablering av 
kollektivfelt og utbedring av kryss 
og avkjørselssituasjoner. Det 
forventes bedret trafikksikkerhet 
som følge av tiltaket. 

Tiltakets virkning:
Forutsatt prinsipp for 
vegutforming med 4-felt, 
midtdeler og planskilte kryss 
gir tiltaket god trafikksikkerhet. 
Fossumdiagonalen ventes å 
avlaste Trondheimsveien som er 
en ulykkesbelastet strekning. 

Utredningsbehov:
Konsekvenser av løsninger 
som innebærer kryssing for 
fotgjengere og syklister i plan 
skal utredes. Det skal også 
vurderes hvordan planskilte 
kryssing av Trondheimsveien 
kan gjennomføres som løsning, 
evt. som supplement. Midtdeler 
mellom kryss i plan skal 
vurderes.

Utredningsbehov:
Det skal utredes i hvilken grad 
den fysiske utforming vil bidra 
til en reell hastighetsreduksjon 
og bedret trafikksikkerhet. 
Konsekvenser for fotgjengere og 
syklister skal utredes.  

Utredningsbehov:
Det skal utredes løsninger 
for fotgjengere og syklister 
som gir god trafikksikkerhet 
på strekningen. Spesielt 
skal vurderes nye løsninger 
uavhengig av vegtraseen. Det 
vises til pågående arbeidet med 
”Sykkelrute Østre Aker vei fra 
Lørenskog stasjon til Veitvet 
skole”.

Utredningsbehov:
Videre planlegging skal utføres i 
henhold til gjeldende håndbøker 
og retningslinjer. 

TRaFikkulykkeR

ulykkeskostnader er knyttet opp mot 
endringer i antall ulykker og ulykkes-
kostnad er avhengig av alvorlighets-
grad. Det skilles mellom personska-
deulykker og materiellskadeulykker. 
ulykkesstatistikken viser at møteulyk-
ker, utforkjøringsulykker og ulykker 
med påkjørsel av gående og syklende 
gjennomgående har spesielt høy al-
vorlighet.
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Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Dagens situasjon:
Langs Trondheimsveien fra 
Rommen til Gjelleråsen er det 
lite støyutsatt bebyggelse, men 
enkelte boliger ligger inntil veien 
og er registrert som støyutsatt 
(over 55 dBA).

Dagens situasjon:
Fra Sinsen til bygren sen er ca. 
6.000 per soner utsatt for uten-
dørs støy over 55 dBA. Flere 
helse institusjoner og skoler/ 
barne hager er utsatt for høye 
støynivåer.
Det er overskridelser av 
forskriftens krav for svevestøv 
(PM10) hvert år. Antallet 
overskridelser er gradvis redusert 
fra 2004 til 2006 som resultat av 
fartsreduserende tiltak.
 

Dagens situasjon:
Mellom Økern og Lørenskog 
er ca. 1.000 personer utsatt for 
støynivå over 55 dBA utendørs, 
hvorav ca. 700 over 65 dBA. 
Beregninger viser at 
luftforurensing i form av 
svevestøv overskridelser 
nasjonalt mål for luftkvalitet langs 
Østre Aker vei.

Dagens situasjon:
Fossumdiagonalen etableres 
som ny veglenke og 
nærområdene til det planlagte 
tiltaket er med dagens situasjon 
ikke påvirket av støy eller lokal 
luftforurensing. 

Tiltakets virkning:
Trafikkmodellberegninger viser 
at trafikkøkningen på denne 
strekningen ikke er tilstrekkelig 
for å gi en merkbar økning i 
støynivå.

Tiltakets virkning:
V-støy beregninger viser at 
trafikkreduksjon og redusert 
hastighet på strekningen vil 
kunne med føre en halvering 
av antall personer ekspo-
nert for støy over 55 dBA 
ved boligen. Tiltaket ventes 
å gi merkbare forbedringer 
spesielt for boligområder 
ved Veitvet, Linderud og 
Sletteløkka. Redusert 
hastighet vil gi reduksjon i 
svevestøvkonsentrasjonen.

Tiltakets virkning:
Den beregnede trafikkøkningen 
langs Østre Aker vei 
sammenlignet med referanse 
2015 er ikke stor nok til å 
forårsake merkbar endring i 
støynivå. Økt trafikk på Østre 
Aker vei kan øke graden av 
overskridelse av nasjonalt mål 
for luftkvalitet i dette området.

Tiltakets virkning:
Fossumdiagonalen vil påvirke 
omgivelsene negativt, samtidig 
som tiltaket vil avlaste trafikk på 
eksisterende kommunale veger 
i området. En tunnel vil avlaste 
trafikkerte strekninger for høy 
luftforurensning. Samtidig skapes 
nye områder med konsentrerte 
utslippspunkter, spesielt ved 
tunnelmunningene. 

sTøy- og 
luFTFoRuRensing

konsekvensene av støy og luftforurens-
ning er for en stor del prissatt og inngår 
som en del av et tiltaks nytte-kostnadsa-
nalyse, men er samtidig indikatorer på 
indirekte virkninger under ikke prissatte 
konsekvenser (nærmiljø og friluftsliv, 
eventuelt naturmiljø).  støy- og luftforu-
rensing er høyst aktuelt innenfor hele 
planområdet i dette prosjektet. 
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Utredningsbehov Støy:
Støysituasjonen beskrives i henhold til støyretningslinje T-1442. Det skal utarbeides kart som viser gul og rød støysone. Følgende skal 
beregnes for hele planområdet: 

Utendørs
- antall boenheter og institusjonsplasser med 55-65 dBA utendørs støy (gul sone)
- antall boenheter og institusjonsplasser med over 65 dBA utendørs støy (rød sone)
- antall personer utsatt for over 55 dBA utendørs støy utenfor rom til støyfølsom bruk
- antall boliger med over 55 dBA på uteplass (Betydningen av endrede støyforhold skal vurderes under tema nærmiljø og friluftsliv)

Innendørs
- antall personer utsatt for over 30 dBA innendørs støy i rom til varig opphold
- støyplageindeks (SPI)

Følgende skal beskrives:
- hvordan vegens trasévalg og utforming er tilpasset støyhensyn
- hvilke tiltak som anses aktuelle for å bringe innendørs støynivå i oppholds og soverom under 30 dBA og utendørs støynivå på uteplass 

under 55 dBA
- eventuell virkning av generelle tiltak (som har små, men ikke beregnede virkninger over et stort område)

Særskilte vurderinger gjøres eventuelt for:
-   utredning om støy skal også omfatte ubebygde områder som nylig er vedtatt regulert til bolig
- områder der stillhet er av spesiell verdi
- områder rundt tunnelmunninger
- nattestøy fra tungtrafikk
- anleggsfasen

Utredningsbehov luftforurensning (lokal):
Antall berørte personer i boliger og institusjoner (inkludert skoler og barnehager)
og kostnader som følge av lokal luftforurensning skal beregnes: (alternativ 0 og de øvrige alternativene)

- antall personer utsatt for NO2 over 150 μg/m3 mer enn 8 timer pr. år
- antall personer utsatt for PM10 over 50 μg/m3 mer enn 7 dager pr. år
- forventet antall for tidlig døde

Det skal beskrives:
- hvordan vegprosjektets trasévalg og utforming er tilpasset luftforurensningshensyn
- aktuelle avbøtende tiltak i områder hvor luftforurensningsnivåene vil overstige
- de nasjonale målene
- luftforurensning fra tunnelmunning eller luftetårn nær bolig- eller institusjonsbebyggelse (ved bruk av modellen AIRQUIS for å se på 

spredning over et større område)
- eventuelt spesielle luftforurensningsproblemer i anleggsfasen
-   luftkvalitet for ubebygde områder som nylig er vedtatt regulert til bolig
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Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Utredningsbehov:
Endringer i kollektivtrafikken skal utredes. Dette gjelder i første rekke for buss. Overordnet trafikkmodell skal benyttes.

Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Utredningsbehov:
Prosjektets innvirkning på offentlige budsjetter skal utredes. Det skal utarbeides samlet kostnadsoverslag for overordnet plan tilknyttet 
konsekvensutredning, samt for hver av delelementene. Kostnadsoverslaget skal ha en nøyaktighet på +/- 25 %.

opeRaTøRnyTTe

operatørnytte er differansen mellom ope-
ratørenes inntekter og kostnader. opera-
tørene er i denne sammenheng selskaper 
som står for offentlig transportvirksom-
het eller selskaper som bidrar ved for-
valtningen av infrastruktur for transport. 
dette kan være kollektivselskaper, par-
keringsselskaper, bompengeselskaper 
og andre private aktører.

BudsjeTTviRkning  
FoR deT oFFenTlige

Budsjettvirkning for det offentlige om-
fatter prosjektets innvirkning på det 
offentlige budsjettet. dette omfatter 
investeringskostnaden, endringer i 
drifts- og vedlikeholdskostnader, skat-
teinntekter og endringer i overføringer. 
de ulike komponentene i budsjettvirk-
ningen skal tydeliggjøres og forklares 
som grunnlag for beslutningsproses-
sen. Budsjettvirkningen for det offent-
lige avviker fra beløpene som faktisk 
bevilges siden det er nåverdien som 
vises i analysen.
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Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Utredningsbehov:
Restverdi (nåverdi) av investeringene etter analyseperioden er over skal utredes.

ResTveRdi

Restverdien er et uttrykk for investerin-
gens nytte etter analyseperiodens slutt.

skaTTekosTnad

Av Finansdepartementets veileder i 
samfunnsøkonomiske analyser (Fi-
nansdepartementet 2005) framgår det 
at det for alle inn- og utbetalinger over 
offentlige kasser skal beregnes en ek-
stra skattekostnad på 20 øre pr. krone. 
i veilederen begrunnes dette med at 
”skattefinansiering av offentlige tiltak 
innebærer en kostnad for samfunnet 
som må inkluderes i den samfunnsø-
konomiske analysen. skatten utgjør en 
kile mellom prisen til tilbyder og prisen 
til den som etterspør. skatten bidrar 
derfor til vridninger i ressursbruken og 
dette innebærer et effektivitetstap.”

Trondheimsveien
Rommen - gjelleråsen

Trondheimsveien
sinsen - Rommen

østre aker vei Fossumdiagonal

Utredningsbehov:
Det skal lages en presentasjon av endringer i beregnet skattekostnad.
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9
Andre forhold

9.1 sikkerhet og beredskap

For alle delelementer skal det gjennomføres 
en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Ana-
lysen skal omfatte både anleggsperioden og 
for permanent situasjon. Resultater fra ROS-
analysen skal beskrives under tiltaket. Even-
tuelle forhold som denne avdekker og rele-
vante avbøtende og risikoreduserende tiltak 
skal innarbeides i miljøoppfølgingsprogram-
met (se kap.9.2). 

9.2 Forslag til oppfølgende  
undersøkelser og program 
for miljøoppfølging (mop)  

Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram 
for alle deler av tiltaket. Dette gjelder spesielt 
for anleggsfasen, men skal også vise eventu-
elt behov for oppfølgende undersøkelser etter 
at anlegget er satt i drift.

Et overordnet mål ved gjennomføringen av 
prosjektet er at arbeidet skal legges opp slik 
at ulempene reduseres minst mulig og skal 
holdes innenfor akseptable eller lovpålagte 
grenser.

Gjennom miljøoppfølgingsprogrammet skal 
det presiseres og formidles forutsetninger 
som er lagt til grunn i reguleringsplanen. Det 
skal vises hvordan miljøhensyn følges opp 
og innarbeides videre i planlegging og gjen-
nomføringen av prosjektet, slik at tiltaket blir 
til minst mulig ulempe for omgivelsene og be-
rørte. 

Hensikten med program for miljøoppfølging i 
anleggsfasen: 

−	 Styringsredskap for vegvesenets 
prosjektledelse 

−	 Premiss for entreprenørene ved 
gjennomføringen av anleggsarbeidene 

−	 Grunnlag for oppfølging 
av entreprenører 

−	 Dokumentasjon i forhold til oppfølging 
og kontroll fra relevante fagmyndigheter 

−	 Grunnlag for justering av 
avbøtende tiltak 

Hensikten med program for miljøoppfølging i 
driftsfasen (etter åpning av prosjektet): 

−	 Grunnlag for justering av 
avbøtende tiltak 

−	 Dokumentasjon av virkninger som 
erfaringsgrunnlag ved planlegging 
av fremtidige store vegprosjekter. 



51

liTTeRaTuR

−	 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (Miljøverndepartementet T5/93) 
−	 Konsekvensutredning for hovedvegsystemet i Nordøstkorridoren, kortversjon (Statens vegvesen Oslo og Akershus, 1999)
−	 NINA v/ Bendiksen, Egil & Bekkestuen, V: Flora og vegetasjon langs Alna og Tokerudbekken (Oslo kommune, Friluftsetaten 2000) 
−	 Kommunedelplan Rommen – Bånkall 2001 (Oslo kommune, ikke vedtatt). Se www.pbe.oslo.kommune.no/planer_og_utredning/
 kommunedelplaner
−	 Vegen og stedene, Stedsanalyse for Trondheimsveien (Statens vegvesen Oslo, 2001)
−	 Trafikksikkerhetshåndboka (Transportøkonomisk Institutt 2001 - 2004) se tsh.toi.no
−	 Tiltaksplan for gang-/sykkelveier og turveier i Groruddalen, Planperiode 2003 – 2015 (Oslo kommune, Samferdselsetaten, 2002)
−	 Vann i by, Alna – Idérapport, En vandring med vann (Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten /13.3 Landskapsarkitekter, 2002)
−	 Håndbok 021 Tunnelnormal (Statens vegvesen 2002)
−	 Trondheimsveien nedbygging, Mulighetsstudie (Statens vegvesen Region øst, 2002)
−	 Støyrapporten 2001-2015, Oslo kommune, Samferdselsetaten 2003
−	 Bytransport under ulike vilkår – (TØI- rapport 653/2003)
−	 Bedre miljø i Groruddalen, Planer og hovedstrategier (Samarbeidsgruppen stat og kommune, 2003)
−	 Samferdselsplan Groruddalen (Oslo kommune, Samferdselsetaten 2003) 
−	 Kommuneplan for Oslo 2004, vedtatt av Bystyret 26.05.04
−	 Groruddalen kulturminneatlas (Oslo kommune, Byantikvaren, 2004)
−	 Strategisk grøntstrukturplan for Groruddalen (Oslo kommune, Friluftsetaten, 2004)
−	 På nett mot 2015 – Strategisk driftskonsept for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet (Oslopakke 2, juni 2004)
−	 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) (Statens forurensningstilsyn 2005)
−	 Fakta om kollektivtransport i Oslo og Akershus – (Prosamrapport 124, juni 2005)
−	 Stortingsmelding nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006 - 2015
−	 Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG) (Oslo kommune, Bystyret 2006)
−	 Håndbok 140 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2006)
−	 Trondheimsveien, rapport fra idédugnad 08.11.2006 (Statens vegvesen Region øst, 2006)
−	 Østre Aker vei, rapport fra idédugnad 16.11.2006 (Statens vegvesen Region øst, 2006)
−	 Fossumdiagonalen, rapport fra idédugnad 12.10.2006 (Statens vegvesen Region øst, 2006)
−	 Oslopakke 3 – foreløpig vurdering av virkninger (Statens vegvesen Region øst oktober 2006) se www.vegvesen.no
−	 Grov vurdering av støykonsekvenser av Oslopakke 3 på grunnlag av eksisterende utredningsmateriale, (Miljøakustikk AS, 
 oktober 2006)
−	 Håndbok 017 Veg- og gateutforming (Statens vegvesen utkast 1.juni 2007). Se www.vegvesen.no
−	 Beregninger fra VSTØY (Statens vegvesen Region øst 2007)
−	 Rv 4 Trondheimsveien Fossumdiagonal, Transportmønster og trafikale virkninger (Statens vegvesen Region øst, mars 2007)
−	 Direktortatet for naturforvaltning: Naturbasen, se dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn
−	 www.trafikanten.no
−	 www.nittedal.kommune.no
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