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Systemanalysen for riksvegnettet i Groruddalen
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Innledning

kommunens planer for byutvikling i Groruddalen som helhet og

Statens vegvesen, Vegavdeling Oslo har utarbeidet en

med særlig fokus på nærområdene langs riksvegnettet. Oslo

systemanalyse for riksvegene i Groruddalen der både rv. 4

kommune og andre offentlige etater har vært involvert i faglige

Trondheimsveien, rv. 163 Østre Aker vei med diagonaler

diskusjoner underveis i utarbeidelsen av systemanalysen gjennom

(Bredtvetdiagonal og Fossumdiagonal) og rv. 191 Nedre Kalbakkvei

en ekstern samarbeidsgruppe. Hensikten er å få til mest mulig

-Tvetenveien inngår. Systemanalysen omfatter ikke E6, men det er

felles mål for utviklingen av riksvegsystemet, der prosess og

forutsatt at E6 opprettholdes som den viktigste nasjonale og

måldiskusjon har vært en viktig del av arbeidet.

regionale hovedtransportåren i nordøstkorridoren.

Tiltakene på riksvegnettet som er foreslått, er prinsipielle og sett i

Statens vegvesen anbefaler at Fossumdiagonalen legges til grunn

sammenheng med funksjonene til det kommunale vegnettet inkl.

for den videre utviklingen av riksvegsystemet i Groruddalen.

gang og sykkelveger.

Diagonalen skal avlaste Trondheimsveien for trafikk mellom Grorud
senter og Sinsenkrysset. Trondheimsveien kan da gis en mer

Flere store planarbeider er igangsatt i Osloområdet som

kollektivfelt inkl. en mulig trikketrasé mellom Bjerke/Linderud og

2015 for Oslo, KVU Oslo-navet, E6 Manglerud-prosjektet,

systemanalysen må forholde seg til, blant annet Kommuneplan

bymessig utforming med redusert hastighet og sammenhengende

utredninger av Alnabruterminalen, KVU for kollektivtransport for

Sinsen. Redusert trafikk og hastighet vil gi mindre støy og

Nedre Romerike og planforslag trikk til Tonsenhagen.

luftforurensing for de som bor langs vegen, samt gjøre forholdene
bedre for gående og syklende.

Prosjektene som skisseres i systemanalysen for riksvegene i

Groruddalen er per i dag ikke finansiert i Nasjonal Transportplan

Det er samtidig viktig å utvikle et robust riksvegsystem mellom rv.

(NTP 2018-2029) eller i Oslopakke 3. Finansiering må tas opp i

4 og E6, men også til/fra Alnabruterminalen som nasjonalt nav for

framtidige rulleringer av NTP og Oslopakke 3, og eventuelt i

godstransport.

forbindelse med bymiljø-/byvekstavtaler.

Utredningen er en overordnet analyse med strategiske mål for

utviklingen av riksvegene. Systemanalysen angir prioriteringer og

ambisjonsnivå for utviklingen av riksvegsystemet i et langsiktig

perspektiv.

Historisk sett har det vært gjennomført mange planutredninger for
riksvegene og diagonaler i Groruddalen. Systemanalysen bygger
videre på tidligere utredninger, men er samtidig tilpasset nye

nasjonale føringer som nullvekstmålet for vegtrafikken og
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Hva er en systemanalyse

Det er lagt vekt på at anbefalt vegnett i systemanalysen ikke skal

Systemanalysen er en overordnet utredning av riksvegsystemet.

legge opp til løsninger som gir mer kapasitet i systemet eller som

Den gir rammer for videre prioriteringer, forslag til avbøtende tiltak

vil overbelaste ring 3 og E6. De trafikale konsekvensene som det

på riksvegene og forslag til løsninger som svarer på de

anbefalte systemet gir, skal belyses.

utfordringene en står overfor i Groruddalen. Tiltakene blir vurdert i

sammenheng med de kommunale vegene og nye planer i området,

Systemanalysen har vurdert 4 alternativer der de tidligere utredede

innenfor kollektiv. Det er utarbeidet prosjektmål som aktivt er

2), inngår som egne alternativer. I tillegg har det blitt vurdert et

diagonalene, Bredtvetdiagonalen (alt. 1) og Fossumdiagonalen (alt.

men vil kun påpeke behov for tiltak på kommunale veger, spesielt

alternativ uten diagonal (alt. 3) for å se effekten en diagonal gir,

brukt for å komme frem til anbefaling til fremtidig riksvegnett.

samt et alternativ som inneholder trikk fra Sinsen til

Systemanalysen gir anbefalinger for ønsket utvikling av

Tonsenhagen/Linderud og strakstiltak på rv. 4 Trondheimsveien

riksvegnettet i et langsiktig perspektiv. Anbefalt systemgrep vil

(alt. 0+).

måtte realiseres trinnvis over en lenger tidshorisont.

De prosjektutløsende faktorene for systemanalysen er behovet for

Alternativ 0+ - tiltak på rv. 4 Trondheimsveien

bedret trafikksikkerhet og et bedret bomiljø langs

Alternativ 1 – tiltak på riksvegnettet inkludert Bredtvetdiagonal

Trondheimsveien, samt behovet for et anbefalt tungtransportnett

Alternativ 2 - tiltak på riksvegnettet inkludert Fossumdiagonal

som kan avlaste både Trondheimsveien og de kommunale

Alternativ 3 – tiltak på riksvegnettet uten diagonal

tverrvegene. Det overordnet målet er at økning i persontransporten

som følge av befolkningsveksten i Oslo skal tas av kollektiv, sykling

Alternativene er vurdert opp mot målene i prosjektet, og

og gange. Groruddalen har i dag en høy andel personreiser som tas

konkludert ut i fra hvilket alternativ som best oppfyller målene og

med bil. Anbefalingene i systemanalysen er at kollektivtransport,

de fremtidige behovene i området. Alternativene er også sett på i
lys av mål om nullvekst i personbiltrafikk i Oslo og Akershus.

sykkel og gange må bli mer konkurransedyktig i forhold til bil på
reiser internt i Groruddalen.

Anbefaling av alternativ er utledet av prosjektmålene og behov for

tiltak fra følgende temaer:
•
•
•
•

Bomiljø, byutvikling, gange og sykkel
Kollektivtransport
Tungtransport
Veg og trafikk
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Mål for systemanalysen

•

Overordnet mål

sykkelvegnett med høy kvalitet, samt sikre og logiske gang-

Et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i

og sykkelforbindelser til holdeplasser og

Groruddalen.

kollektivknutepunkt

•

Hovedmål
•

enklere å ferdes til fots og på sykkel

riksvegnettet.

Premisser

Bedret fremkommelighet og økt kapasitet for miljøvennlig

Premissene ligger til grunn for alle alternativer.

transport som kollektiv, sykkel og gange, langs

•

hovedvegnettet og mot viktige knutepunkter for

•

kollektivtransport.
•

•

Forutsigbar fremkommelighet for tungtransport på et
Groruddalen.

Samordne overordnet veg- og transportsystem og areal- og

byutvikling.
Delmål
•

Det overordnete vegsystemet skal så langt det er mulig

fremstå som grønne gjennomgående korridorer av hensyn
til luftkvalitet, overvannshåndtering, estetikk, helse og
trivsel.
•

Et robust overordnet vegsystem

Den totale vegkapasiteten skal ikke økes
Nullvekst i personbiltrafikken

Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken.

sammenhengende riksvegnett på tvers og langs i
•

Et hovedvegsystem med redusert barrierevirkning, som

muliggjør og underbygger lokale stedsdannelser og gjør det

Et bedret bomiljø med redusert støy og lokal

luftforurensning i eksisterende og nye boligområder langs
•

Det skal skapes sammenhengende og attraktivt gang- og

Et kollektivnett som er lett tilgjengelig, som bedrer

konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport og
som tilrettelegger for bymessig utvikling i knutepunkter.
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Dagens situasjon
Groruddalen ligger nordøst i Oslo og omfattes av bydelene Alna,

Bjerke, Grorud og Stovner. I dag bor det ca. 140 000 mennesker i
Groruddalen. I tillegg finnes det mer enn 60 000 arbeidsplasser

som i hovedsak er lokalisert i dalbunnen der det er mye
arealkrevende industri, transport- og lagervirksomhet.

Alnabruterminalen er lokalisert midt i dalbunnen.

Gjennom dalen går de tre store riksvegene, rv. 4 Trondheimsveien,
rv. 163 Østre Aker vei og E6, i tillegg går hovedbanen mellom Oslo

S og Lillestrøm der. Rv. 191 Tvetenveien – Nedre Kalbakkvei går på

tvers mellom E6 og rv. 163 Østre Aker vei. Det går to T-banelinjer

på hver side av dalen; Vestli- og Ellingsrudslinjene. Den store

trafikkbelastningen på riksvegene gir utfordringer i form av støy og
luftforurensing. Riksvegenes utforming gir barrierevirkninger, som
igjen virker negativt på tilrettelegging for gående og syklende på
tvers av dalen.

Godstrafikkandelen på riksvegene i Groruddalen er høy på grunn av
Alnabruterminalen og stor andel lager- og logistikkbedrifter.

Gods- og næringstrafikken på riksvegene vil øke i takt med

befolkningsveksten.
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Reiser i Groruddalen

Bil

Bosatte i Groruddalen har en reisemiddelfordeling tilsvarende

I N TE R N E

andre ytre by-områder i Oslo. Reisemiddelfordelingen for bosatte i
utvalgte områder er vist i Figur 10. Indre by har betraktelig høyere

Kollektiv
47 %

kollektivandel enn ytre by, mens nabokommunene til Groruddalen

TI L / F R A Ø S T/ N O R D

Dataene i Figur 10 og 11 er basert på reisevaneundersøkelser blant

TI L / F R A V E S T/ S Ø R

bosatte i ulike områder. Det er imidlertid mange reiser i tilknytning

Sykkel
14 %

34 %

57 %

GJE NNOM

har vesentlig lavere kollektivandel.

Gange

43 %
81 %

15 %

53 %

40 %

Figur 1 Reisemiddelfordeling for bosatte i utvalgte områder (basert på MIS-data fra

til Groruddalen som ikke gjennomføres av bosatte i Groruddalen.

Ruter)

For eksempel vil en bosatt i Lørenskog som skal handle på Furuset,

Bil

benytte seg av transportsystemet i Groruddalen, og det er mange
pendlere mellom Nedre Romerike og Oslo. Figur 11 viser

Gange

Sykkel

GRORUDDA LE N

42 %

30 %

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

44 %

26 %

Y TR E B Y S Ø R

42 %

30 %

reisemiddelfordelingen for alle reiser i tilknytning til Groruddalen.
Vi ser at kollektivandelen er høyest for reiser til/fra vest og sør,

Kollektiv

24 % 4 %

24 %

6%

som primært innebærer reiser til/fra resten av Oslo. Det er lav

kollektivandel for reiser mot øst og nord, og for interne reiser. På

24 % 3 %

interne reiser er imidlertid gangandelen relativt høy.

INDRE B Y

21 %

34 %

39 %

7%

LØRE NS K OG

60 %

15 %

18 % 5 %

S K E DS M O

62 %

15 %

19 % 4 %

N I TTE D A L

64 %

18 %

15 %3 %

Figur 2: Reisemiddelfordeling for bosatte i utvalgte områder (basert på MIS-data fra
Ruter)
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Prinsipper for systemgrepet i Groruddalen
Behovene – innspill til systemgrepet
Groruddalen er i utvikling og skal ifølge kommuneplanen ta imot

en betydelig befolkningsvekst i et langsiktig perspektiv. Riksvegene
bør utformes slik at de tilpasses de omkringliggende områdene og
fremtidig byutvikling. Målet må være å minimere riksvegenes
miljøulemper og barrierevirkninger, og gi gode forhold for
kollektivtransport, gange og sykkel.

Det må gjøres grep på vegnettet som bidrar til å redusere støy og

luftforurensning for bomiljøene langs riksvegene i Groruddalen, og

Figur 3: Nødvendige endringer i reisemiddelfordeling for å oppnå 0-vesktmål i

i de nye byutviklingsområdene.

personbiltrafikk i Groruddalen (Statens vegvesen 2016)

Bomiljø, byutvikling, gange og sykkel:

Planlegging av arealer langs riksvegene må ses i sammenheng med
transportbehovet og fysiske tiltak på vegene. Tett samarbeid med

I dag bor det ca 13 200 støyutsatte langs rv. 4 Trondheimsveien

Oslo kommune om utvikling av by-, bolig- og næringsarealer og

ved Bjerke, Veitvet, Kalbakken og Grorud senter. I tillegg er det

transportsystem ses i sammenheng er viktig for å få til en ønsket

utfordringer knyttet til luftforurensing lokalt langs med vegene og i

utvikling i Groruddalen.

dalbunnen i Groruddalen.

I Groruddalen er det flere pågående planer for byutvikling og flere

For å oppnå nullvekstmålet i personbiltrafikken på vegnettet er det

av disse byutviklingsområdene ligger i dalbunnen. Det er viktig at

viktig å prioritere kollektiv, gange og sykkel slik at disse

utformingen av riksvegene tilpasses fremtidige behov og at

transportformene kan ta den forventede trafikkveksten. I

miljøvennlig transport, kollektiv, gange og sykkel prioriteres.

delrapport Kollektivstrategi er det beregnet at det må tilrettelegges

Gående og syklende trenger et gjennomgående tilbud langs alle

for 60.000 flere daglige kollektivreiser og de korte reisene bør
gjøres med sykkel og gange. Se figur 3.

riksvegene og med gode koblinger til et finmasket lokalnett.

Utfordringene som må løses gjennom et samlet systemgrep for

mellom vegtraséene og områdene de går gjennom.

Behovet for effektivitet og fremkommelighet for sykkel vil variere

riksvegene i Groruddalen kan kort oppsummeres slik:

For gående er behovet for tilrettelegging i stor grad knytte seg til

den tilgrensende arealbruken. Særlig i byutviklingsområder hvor
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det legges opp til tett bystruktur vil sosial faktor, velvære og
komfort være viktig. Det vil kreve gode fortausbredder og

kryssingsmuligheter, i tillegg til beplantning, møbler/utstyr og høy
kvalitet på materialer generelt. Utenom byutviklingsområdene der

det er en åpnere bystruktur, vil det å komme raskt igjennom være
viktigere enn oppholdsfunksjoner. Her vil gode og tilstrekkelig
brede gang- og sykkelveger være viktigst.

Riksvegene fremstår i dag som barrierer for gående og syklende
det er derfor viktig at det blir etablert flere tilbud på tvers av
riksvegene.

I de nye tette byutviklingsområdene vil hensynet til byen og de

gående være viktigst, og fremkommeligheten for syklende mindre.

Utenfor de tetteste byutviklingsområdene bør fremkommeligheten,

spesielt for syklister prioriteres høyere, også i kryss.
Viktige overordnete punkter som tas videre:
•
•
•
•

Planlegge for 57 000 flere gående og 32 500 flere syklende

Tungtransport

Bomiljø som skjermes for støy og forurensing

Redusere riksvegenes barrierevirkning for gående og syklende

Østre del av rv. 4 Trondheimsveien mellom Gjelleråsen og

Lettere tilgjengelighet til eksisterende lokalsentra og

Fossumveien, og rv. 163 Østre Aker vei mellom Nedre Kalbakkvei

knutepunkt

•
•

og Fossumveien er de viktigste gjennomfartsårene der forutsigbar

Sikre utluftingskorridorer i dalbunnen

fremkommelighet for tungtransporten er viktig. I tillegg vil

bidra til byutvikling

fremkommelighet på rv. 191 Nedre Kalbakkvei være viktig for å
sikre adkomst for godstransport til Alnabruterminalen og

tilgrensende industriområder og E6. Der tungtransporten går

gjennom nye byutviklingsområder hvor det legges opp til tett

bystruktur vil hensynet til gående, syklende og kollektiv måtte
prioriteres høyest. Kryssene bør imidlertid utformes slik at

tungtransporten får tilgang til aktuelle målpunkter.
Viktige overordnete punkter som tas videre:
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•

Veg og trafikk

Tilrettelegge for et tungtransportnett til og fra

Alnabruterminalen og viktige næringsvirksomheter i

De trafikale og utformingsrelaterte behov i Groruddalen vurdert ut

Groruddalen.

•

fra behovet for samordnet areal- og transportplanlegging,

Anbefale en tungtransporttrasé som knytter sammen

trafikksikkerhet og trafikk. Alle vurderinger av behov er i tillegg

riksvegnettet på tvers av Groruddalen.
•
•

gjort med henblikk på målene i systemanalysen.

Ta hensyn til tungtransport til/fra sentrum.

De viktigste anbefalingene og tiltak er:

Tungtrafikkfelt kan gjennom variabel skilting prioritere
kollektivtrafikk (buss) og annen tungtrafikk ved behov.

•

Kollektiv

•

For kollektivtransporten er hovedfunksjonen å komme gjennom på

•

•

en forutsigbar måte på alle riksvegstrekninger. Prioritering av

•

kollektivtrafikk i alle kryss vil være viktig. Riksvegene bør fungere
og forutsigbar reisetid er viktig, bl.a. lenger avstand mellom
stoppene for å holde reisetiden kort.

Viktige overordnete punkter som tas videre:

Utvide kollektivkapasiteten på vegnettet for å ta imot
60 000 flere daglige kollektivreiser i Groruddalen.

•

Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken på prioriterte

•

Utvikle en nettverksstruktur med effektive byttepunkt

Tiltak for å unngå vekst i personbiltrafikken

Lav fart på riksvegene

Nedbygging av barrierer og omveger

Prioritere egne anlegg for trafikantgruppene gående,
syklende kollektivtrafikk og tungtrafikk.

som korridorer for bussruter. Tiltak for å sikre framkommelighet

•

Planlegge for personkapasitet, ikke kjøretøykapasitet

strekninger.

mellom buss, trikk, T-bane og tog.
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Prinsipper for systemgrepet
Et viktig mål for systemanalysen er å redusere støybelastning og

luftforurensning langs rv. 4 Trondheimsveien. For å ha mulighet til
å senke farten og sette inn tiltak for å redusere miljøulempene
langs rv. 4 Trondheimsveien, er det behov for å lede

hovedtrafikkstrømmen og tungtransporten utenom de mest
belastede områdene. Hovedtrafikkstrømmene inkludert

tungtransport, kan styres fra rv. 4 Trondheimsveien mot E6

hovedsakelig utenom bomiljøer via en diagonal mellom rv. 4

Trondheimsveien og rv. 163 Østre Aker vei. Se svart linje på figur

35 på neste side. Pil viser prinsipiell overføring fra rv. 4

Trondheimsveien til rv. 163 Østre Aker vei. En større andel av

boligområdene langs rv. 4 Trondheimsveien vil bli skånet for støy
og luftforurensning dersom en tverrforbindelse mellom rv. 4

Trondheimsveien og rv. 163 Østre Aker vei blir etablert lenger øst,
enten via det lokale vegnettet eller på en ny riksvegdiagonal.
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Prinsipper for standardvalg og tverrprofiler
Riksveger bør ha ensartet standard med likt profil over lengre
strekninger. Endring i tverrprofil bør knyttes til kryssområdene,
med klar markering av systemskifter.

Figur 4 viser hvilke områder hvor det er eksisterende bomiljøer tett

på riksvegene eller planlagte bolig- og byutviklingsområder hvor

det potensielt legges opp til tett bystruktur. I disse områdene vil
riksvegene måtte utformes mer bymessig, der utformingen av
vegene inviterer til lavere fart og gående prioriteres.

Figur 4: Områder utpekt for byutvikling
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Standardvalg
Gange og sykkel

Riksvegene er i dag utformet som gjennomfartsårer med relativ høy
hastighet, og er ikke tilpasset de tettbygde byområdene de går

gjennom. Langs flere strekninger planlegges det for ny

byutvikling. Vegene må tilpasses omgivelsene og fremtidig behov,
både med hensyn til utforming, hastighet og prioritering av
trafikantgrupper. Viktige hovedpunkter er:
Trafikksikkerhet
•
•
•

Tilpasse vegutforming til ønsket hastighet.

Lavere fartsgrense.

Signalregulerte gangkryssinger med god belysning.

Kryss
•

Det er ønskelig med signalregulerte kryss da det gir mer
mulighet til å styre trafikken ved avvikssituasjoner.

Feltbruk
Opprettholder fire felter, men det ene feltet i hver retning endrer
funksjon.
•

Kjørefelt for vanlige kjøretøy. Feltbredde er 3,25 meter +
skulder.

•

Kollektivfelt. Feltbredde er 3,25 meter + skulder.

•

Tungtrafikkfelt (>3,5t/7,5t) med variabel skilting.

Feltbredde er 3,25 meter + skulder. Feltet tillater buss og
tungtrafikk. Tungtrafikkfeltet kan forbeholdes

kollektivtrafikk i rushtiden. Løsningen krever variabel
skilting/ trafikkstyring.
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•

Separerte løsninger mellom gange og sykkel.

•

Buffersone mellom vegen og gange og sykkel.
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Fartsdempende utforming av riksveger i byutviklingsområder

Tverrprofiler innenfor byutviklingsområder

vegstrekningen være slik at den signaliserer lav fart og slik at

hvor det legges opp til tett bystruktur ønskes en bymessig

For å kunne redusere skiltet fartsgrense må utformingen av

I eksisterende bomiljøer og nye byutviklingsområder i Groruddalen

bilisten skal være mer oppmerksom. Dette kan gjøres med smalere

utforming av riksvegene. En viktig kvalitet for tverrprofilene,

kjørefelt, vegetasjon langs veg og bebyggelse tettere inntil vegen.

spesielt gjennom bolig- og byutviklingsområdene, er grøntarealer

og beplantning (hovedsakelig trær). Tverrprofilene må tilrettelegge

for bebyggelse med fasade mot fortau. Dette er med på å bryte opp
tverrprofilet, gjøre krysningsavstanden kortere for fotgjengere, det
høyner trivselsfaktoren samtidig som det demper fartsnivået.

Gode forhold for gående er viktig i bolig- og byområdene. Fortau

som vist i tverrprofil i figur 6 (side 14) bør være tosidige. Gjennom
tettbebygde boligområder og byutviklingsområder er det ønskelig

med et tosidig sykkeltilbud. I byutviklingsområder hvor det legges

Figur 5: Prinsipp for riksveg gjennom byutviklingsområder hvor det legges opp til

opp til tett bystruktur med sentrumsfunksjoner og hvor det er

tett bystruktur

ønskelig med en sykkelveg med høy fremkommelighet bør denne
sykkelvegen legges i et parallelt system hvor det legges opp til

Fartsreduksjon vil gi mindre miljøbelastninger i form av støy og

færre krysninger og målpunkter.

svevestøv for boligområder langs vegene, men vil ikke redusere

belastningen nok til at bebyggelse tett inntil vegen ikke vil være i

I tillegg til gode gangarealer bør det være aktive fasader på

rød støysone. Her er det viktig at utformingen av vegen og de

tilliggende bebyggelse, og en aktivitetssone mellom fortau og

omkringliggende arealer koordineres slik at ikke flere innbyggere

fasade. Aktivitetssonen som kan være i fast dekke eller grønt, bør

får miljøulemper. Boligbebyggelse i disse områdene vil derfor være

ligge på samme nivå som fortauet. Aktivitetssonen kan

utfordrende. Det vil kreve fasader som isoleres for støy og tiltak

tilrettelegges for møblering og publikumsrettet virksomhet.

som reduserer luftforurensning. Slike fasader kan oppleves som

Prioritering av fotgjengere i kryss og overganger er viktig i

lukkede og lite attraktive og det kan bli utfordrende å få en

byutviklingsområder hvor det legges opp til tett bystruktur. I den

utforming som bygger opp under målet om aktive fasader og sosial

tette byen er det ikke ønskelig med støyskjermer, i stedet bør det

trygghet.

legges opp til arealfunksjoner mot riksvegene som ikke er

støyømfintlige, slik som næringsbygg eller andre arealformål som
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kan oppfylle kravene i retningslinje for støy i arealplanlegging: T-

1442.

Grøntrabatter med trær er spesielt viktig i den tette byen der

mange mennesker skal ferdes og oppholde seg. Tre-beplantning

skaper mer attraktive byrom, det er viktig for luftkvaliteten, og

håndtering av overvann er spesielt viktig i tette bystrøk med mange
harde overflater.

Gjennomgående løsninger for syklende er viktig, men i den tette
byen bør sykkelanlegget ha en utforming som gjør at syklistene

tilpasser sin atferd til området som vegen går igjennom. Syklende
bør prioriteres lavere enn fotgjengere og kollektivtrafikk i kryss i

Figur 6: Utsnitt av eksempel på tverrprofil i byutviklingsområder

byutviklingsområder hvor det legges opp til tett bystruktur. Brede

og svært kapasitetssterke løsninger som inviterer til høy fart
anbefales ikke i tett bystruktur.

Tverrprofiler utenfor byutviklingsområder

I områder med åpen bystruktur og lavere arealutnyttelse må

Kollektivfelt eller kollektivgater, gode holdeplasser og prioritering i

fremkommelighet for sykkel og kollektiv prioriteres. Det er

kryss er viktig for å sikre regularitet. Utformingen må samtidig

ønskelig at riksvegene oppleves som grønne korridorer, og der det

bidra til at fartsnivået holdes lavt.

er mulig bør det etableres eller sikres bredest mulig vegetasjonsfelt
på hver side av vegen som skjermer tilliggende bebyggelse mot

Godstransporten må gis forutsigbar fremkommelighet slik at

vegen og som renser og leder forurenset luft ut av området. Det er

varelevering kan fungere på en optimal måte. Det samme gjelder

i tillegg ønskelig med grøntrabatter som buffer og skjerming

for renovasjonskjøretøy o.l.

mellom gående/syklende og kjøreveg. Beplantning vil binde

tverrprofilet naturlig sammen, dele opp krysningslengden for

Personbiltrafikken vil få egne kjørefelt, men vil prioriteres lavere

fotgjengere på tvers av vegen, bedre håndteringen av overvann og

enn kollektiv- og næringstrafikk. Det bør som prinsipp legges opp

øke trivselsfaktoren for de som ferdes langsmed vegen. Alternativt

til kun ett felt for personbil, i tillegg til gjennomgående kollektivfelt

kan trær erstattes med for eksempel busker der det er behov for å

eller tungtrafikkfelt.

redusere tverrsnittet. Figur 7 viser eksempel på tverrprofilprinsipp i

den åpne byen utenfor byutviklingsområder. Dagens støyskjermer
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ønskes fjernet der kravene i retningslinjen tillater det, og erstattes

med grøntarealer, beplantning og terrengformasjoner.

Utenfor byutviklingsområder må tverrprofilet vurderes og tilpasses

terrenget som vegen går igjennom. Dersom det noen steder ikke er
plass til anbefalt tverrprofil må det vurderes hvilke funksjoner som
kan tas bort eller reduseres. Utenfor byutviklingsområdene kan

sidearealet langs vegen ha ulik karakter. I skrånende terreng kan
for eksempel gang- og sykkelvegen ligge i et annet nivå enn

Figur 7: Utsnitt av tverrprofil (halve snittet) som viser eksempel på vegens ulike

kjørevegen. Arealet mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen

funksjoner, utenfor byutviklingsområder og områder med lavere arealutnyttelse. Det

kan beplantes eller der det er høydeforskjell brukes murer. Der det

er ønskelig med et vegetasjonsbelte på vegens sideareal og beplantning i midtdeler.

er høye murer eller linjer for tog og T-bane må tverrprofilet

tilpasses byggverkene, eksempelvis ved å kun ha gang- og

sykkeltilbud på én side av vegen. Å redusere deler av grøntarealet
er også en mulighet der snittet er trangt.

Gjennomgående sykkelløsninger som svarer til kapasitetsbehovet

og potensialet for sykkeltrafikk blir viktig. Prioritering i kryss enten
i form av lysregulering eller forkjørsregulering (krever godt med
areal i kryssområdet) bør prioriteres slik at det sikres god

fremkommelighet for denne trafikantgruppen. Det anbefales å

Figur 8: Tverrprofil som viser eksempel på kritisk smalt snitt.

etablere sykkeltilbud på begge sider, men det kan vurderes om det

er tilstrekkelig å etablere et sykkelvegtilbud på én side, der terreng

eller trangt sideareal krever dette. Med ensidig løsning bør bredden

på sykkelvegen økes noe.

Kollektivfelt/-gate, gode holdeplasser og prioritering i kryss er

viktig for å sikre regularitet og gode forhold for kollektivtrafikken.
Det anbefales en viss avstand mellom holdeplassene slik at

reisetiden kan kortes ned og holdes forutsigbar og attraktiv.
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Alternativene

Alternativ 0+

For alternativene 1-3 vil tiltakene for gående og syklende være like

Alternativ 0+ inneholder kun tiltak på rv. 4 Trondheimsveien,

herunder trikk til Tonsenhagen/Linderud med ombygging av rv. 4

med gjennomgående sykkelveg med fortau på en side langs

Trondheimsveien på samme strekning. Trikk forutsetter tiltak langs

riksvegene. I tettbygde byområder og ved knutepunkter og

rv. 4 Trondheimsveien lenger øst for å redusere både trafikkvolum

målpunkter vises tosidig tilbud.

og hastighet inn mot trikketraseen. Det innebærer at det ene

Vegdirektoratet har gitt aksept for å ta utgangspunkt i

kjørefeltet i hver retning blir skiltet til sidestilt kollektivfelt mellom

dimensjoneringsklasse H6 for riksvegene i Groruddalen

Bjerke/Linderud og Grorud senter, kombinert med nedsatt
fartsgrense til 60 km/t.

Fra Statens vegvesens håndbok N100 (veg og gateutforming):
Dimensjoneringsklasse H6 er en veg dimensjonert for
fartsgrense 60 km/t og fungerer som en overgang mellom veg i
spredtbygde strøk og gate i tettbygde strøk. Vegstandarden kan
også fungere som ringveger, sentrumstangenter, forbindelser
mellom en omkjøringsveg og byer eller viktige forbindelser
internt i byen. H6 har normalt lukket drenering og kan utformes
med kantstein som gir et mer urbant preg.
Standard normalprofil for dimensjoneringsklasse H6:
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Alternativ 1 Bredtvetdiagonalen og ombygging av
riksvegene

Alternativ 1 tar utgangspunkt i et tidligere utredet forprosjekt for
Bredtvetdiagonal som innebærer etablering av en ny

riksvegstrekning mellom rv. 4 Trondheimsveien og rv. 163 Østre

Aker vei og ombygging av Trondheimsveien mellom Rødtvet og

Grorud senter. Hensikten med diagonalen er å koble rv. 4

Trondheimsveien, rv. 163 Østre Aker vei og E6 sammen til et

helhetlig statlig vegnett og etablere dette som en hovedveg for

gods- og næringstrafikk gjennom Groruddalen. Bredtvetdiagonalen
starter i rv. 4 Trondheimsveien nord for Kalbakken og kobles i

krysset rv. 163 Østre Aker vei og rv. 191. Forprosjektet har utredet

to alternativer: en lang tunnel eller to korte tunneler gjennom

Bredtvetområdet. Tunnelen forutsetter toløpstunnel med to felt i

hver retning. Riksvegnettet forutsettes ombygget og vil i hovedsak
få skiltet fartsgrense 60 km/t. Rv. 4 Trondheimsveien vest for

diagonalen vil kunne skiltes ned til 50 km/t. Rv. 163 Østre Aker vei
vest for Nedre Kalbakkvei kan på lang sikt vurderes skiltet ned

fartsgrense til 50 km/t. Dette gjelder i første rekke strekningen

Vollebekk-Økern og forutsetter at sidearealene langs vegen får en

bymessig utforming.
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til 50 km/t. Rv. 163 Østre Aker vei vest for Nedre Kalbakkvei kan

Alternativ 2 Fossumdiagonalen og ombygging av

på lang sikt vurderes skiltet ned fartsgrense til 50 km/t dersom

riksvegene

sidearealene får en bymessig utvikling.

I alternativ 2 forslås det en diagonal mellom rv. 4 Trondheimsveien

og rv. 163 Østre Aker vei ved Rommen. Fossumdiagonalen vil bli en

del av sammenkoblingen mellom rv. 4 Trondheimsveien, rv. 163

Østre Aker vei og E6 og bør få en naturlig utforming ut fra en slik

funksjon. Dette blir en hovedveg for gods- og næringstrafikk til/fra
og gjennom Groruddalen. Fra rv. 4 Trondheimsveien går

diagonalen i tunnel ved Groruddalen golfbane og munner ut i en
dagsone over Rommen-jordene. Det er ønskelig at løsningen i

størst mulig grad ivaretar både krav til en fremtidig hovedveg, og
planer for utvikling av Rommen-området. Jernbanedirektoratet

arbeider også med planer for en mulig ny trasé for Gjøvikbanen i

området.

Alternativ 2 forutsetter at rv. 4 Trondheimsveien mellom Grorud

senter og Linderud bygges om med kollektivfelt, redusert hastighet
og kryss i plan for å redusere kapasiteten og få full effekt av

diagonalen. På lengre sikt forutsettes det tiltak også på det øvrige
riksvegnettet i Groruddalen: ombygging av tverrprofil, endring av
kryss o.l. Ombyggingen forutsetter også en tilpasning til en mer

bymessig utforming og for å gi en naturlig, enhetlig og helhetlig
gjennomgående utforming tilknyttet diagonalen og koblingen
mellom rv. 4 Trondheimsveien og rv. 163 Østre Aker vei.

Diagonalen etableres som en fire feltsveg hvor det ene feltet i hver
retning er tungtrafikkfelt skiltet med variabel feltbruk. Dette gir

mulighet for nye busslinjer som kan prioriteres i rushtid. Tunnelen
etableres med to løp med to felter i hvert løp. Riksvegnettet vil i

dette alternativet i hovedsak få skiltet fartsgrense 60 km/t, men rv.
4 Trondheimsveien vest for diagonalen vil vegen kunne skiltes ned
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Alternativ 3 Ombygging av riksvegene uten
diagonal

Alternativet innebærer en ombygging av transportsystemet i

Groruddalen til H6 standard med utgangspunkt skiltet fartsgrense

60 km/t. På rv. 4 Trondheimsveien prioriteres kollektivtrafikken

fremfor tungtransport da den er en viktig åre for regional og lokal
kollektivtrafikk. Gjennomgangstrafikk mellom rv. 4

Trondheimsveien og E6 må i større grad benytte fv. 22 eller Nedre
Kalbakkvei (kommunal veg) som i dag.

20

2.juli.2018

Målvurdering av alternativene
De fire alternativene blir vurdert opp mot systemanalysens

hovedmål, og er tett knyttet opp mot de identifiserte behovene.

Mengde trafikk og tungtransport, støy og luftforurensning vil

påvirke graden av måloppnåelse for de ulike alternativene. Som

grunnlag benyttes transportberegninger som kan gi en indikasjon
på fremtidig situasjon. Transportberegningene er basert på

befolknings- og arbeidsplassvekst med planlagte og vedtatte

endringer til transportsystemet for år 2030 på dagens vegsystem,
og for de utredete alternativene til transportsystemet i
Groruddalen.

Figur 9: Kapasitet på ulike reiselengder fordelt på trafikantgruppene gående,

syklende , kollektiv og personbil. Figuren baserer seg på figur hentet i Ruters

En viktig premiss i systemanalysen er å bidra til å oppnå

strategiske plan – M2016, Ruter, 2015.

nullvekstmålet for personbiltrafikk ved at størsteparten av

transportarbeidet tas med gange, sykkel og kollektiv, se figur 9.

Groruddalen har mye lokalskapt personbiltrafikk som man ser av

fra trafikktellinger spesielt for rv. 4 Trondheimsveien. En overføring
av personbilreiser til miljøvennlig transport som gange, sykkel og
kollektiv, vil være aktuelt på korte reiser slik figur 10 viser.
Bomiljø og byutvikling

Ved økt trafikk og høyere befolkning i Groruddalen uten tiltak på

riksvegene, vil støy og luftforurensning for eksisterende bomiljøer
bli forverret. Økt trafikk vil også øke barrierevirkningen av

riksvegene og gjøre det mindre attraktivt å etablere næring eller
gjennomføre byutviklingsprosjekter langs riksvegene.

Figur 10: For å oppnå mål om nullvekst i personbiltrafikk, må størsteparten av
transportarbeidet tas med gange, sykkel og kollektiv (Illustrasjon: Statens
vegvesen).
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Metode for vurdering av måloppnåelse
Trafikkmengde og andel tungtransport, støy og luftforurensing vil
påvirke graden av måloppnåelse for de ulike alternativene. En

premiss for analysen er nullvekst i personbiltrafikken. Målet er at
all vekst i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og
gange. Nullvekstmålet gjelder ikke for næringstransport.
Næringstransporten forventes å vokse i takt med

befolkningsveksten. Dette vil gi økt belastning fra tungtrafikk på
riksvegnettet.

Det er gjennomført overordnede transportberegninger i forbindelse
med vurdering av støy og luftforurensing for 2030 situasjon i alle

alternativene. Transportmodellen er brukt til å vurdere tendensen

som trafikken gir i de ulike alternativene opp mot systemanalysens
mål.

Tabell 1: Tabellen viser antall støyutsatte boliger i gul og rød støysone

Alternativ

Gul sone

Dagens situasjon

9.600

3.600

Referansesituasjon 2030

9.500

4.200

Alternativ 0+

7.700

3.300

Alternativ 3

7.000

2.900

Alternativ 1

6.700

2.700

Alternativ 2

6.500

2.200

55-64

dB

Rød sone
>64 dB
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Alternativ 0+

Alternativ 2 Fossumdiagonalen og ombygging av riksvegene

Alternativet vil gi mindre trafikk på rv. 4 Trondheimsveien. Det gjør

Tiltakene forventes å ha positiv virkning på bomiljøet langs rv. 4

redusert. Mens rv. 163 Østre Aker vei får økt trafikk på indre del av

nedgang i trafikken på rv. 4. Alternativet vil gi en tydelig definert

at støy og luftforurensing langs rv. 4 Trondheimsveien blir

Trondheimsveien mellom Sinsen og Fossum og gir merkbar

rv. 163 Østre Aker vei. Dette vil gi miljøulemper for byutvikling

riksvegforbindelse for tungtrafikken som kan skiltes fra Nittedal via

langs vegen (jfr. planen for Hovinbyen).

diagonalen til bunnen av Groruddalen og over til Alnabruterminalen
og E6. En diagonal gjør det mulig å gjøre tiltak på lokalvegene for å

Alternativet gir ingen tydelig hoved-tverrforbindelse for

hindre uønsket |gjennomkjøring. Barrierevirkning av rv. 4

tungtrafikken mellom Gjelleråsen og Alnabru/E6 og vil derfor gi

Trondheimsveien mellom Sinsen og Fossum kan reduseres med

mer trafikk på tverrvegene og indre del av rv. 163 Østre Aker vei

lavere fartsgrense og etter hvert ombygging av kryss og flere

mot Økern.

krysningsmuligheter. På lang sikt kan indre del av rv. 163 bygges

Alternativet legger bare opp til et bedre tilbud for gående og

om får å redusere hastigheten og barrierevirkningen.

syklende langs rv. 4 Trondheimsveien der trikken vil gå

sammenlignet med de andre alternativene som legger opp til

Alternativ 3 Ombygging av riksvegene uten diagonal

mindre mulighet for byutvikling enn de andre alternativene.

Et riksvegsystem uten en diagonal gir ingen ny hoved-

Alternativ 1 Bredtvetdiagonalen og ombygging av

Alnabru/E6. Fv. 22 er ikke et reelt alternativ for tungtrafikken da

sammenhengende tilbud langs alle riksvegene. Alternativet gir også

tverrforbindelse for tungtrafikken mellom Gjelleråsen og

den er lengre og brattere og gir økte driftskostnader.

riksvegene

Tungtrafikken har også målpunkter i Groruddalen både langs Rv

En diagonal ved Bredtvet vil gi mer trafikk på rv. 4

163 og Alnabruterminalen, og vil belaste det lokale tverrgående

Trondheimsveien mellom Kalbakken og Grorud enn de andre

vegnettet i større grad enn alternativ 1 og 2.

alternativene. Dette fører til at bomiljøene på denne strekningen av

Trafikkmønstret vil opprettholdes som i dag, og flere vil bruke

vegen vil ha like store miljøulemper som det er i dag.

Nedre Kalbakkvei og de lokale tverrvegene for trafikk som skal til

Diagonalen legger ikke i like stor grad til rette for at tungtrafikken

bunnen av dalen og på tvers av dalen.

treffer de interne målpunktene langs Østre Aker vei øst for Nedre

Alle alternativene legger opp til å prioritere kollektivtrafikken med

Kalbakkvei som alternativ 2.

kollektivfelter på rv. 4 Trondheimsveien. På de andre riksvegene
legges det opp til tungtrafikkfelter med variabel skilting hvor
kollektivtrafikk kan prioriteres i rushtiden.
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luftforurensing for de som bor langs vegen, samt gjøre forholdene

Anbefaling

bedre for gående og syklende.

Hensikten med prosjektet er å redusere miljøbelastningen fra

Det er samtidig viktig å utvikle et robust riksvegsystem til/fra

vegtrafikken langs Trondheimsveien, der boligene ligger tett på

Alnabruterminalen som nasjonalt nav for godstransport.

vegen. I tillegg skal det tilrettelegges for et skiltet

Rv. 191 Nedre Kalbakkvei - Tvetenveien, rv. 163 Østre Aker vei og

tungtransportnett via en ny riksvegdiagonal mellom rv. 4

Trondheimsveien og rv. 163 Østre Aker vei. Dette er viktige grep

ny Fossumdiagonal vil dermed inngå som viktige lenker i

næringstransport samtidig som Trondheimsveien og de

regionale transportåren for gods i Groruddalen.

riksvegsystemet. E6 skal fortsatt være den viktigste nasjonale og

for å bedre fremkommeligheten for gods- og annen

kommunale tverrvegene avlastes for tungtrafikk og annen
gjennomgangstrafikk. 1

Anbefalt system

Systemanalysen skal samtidig tilrettelegge for bruk av

Det er lagt opp til fire felt på alle riksvegene, hvor det ene feltet i

kollektivtransport, samt muliggjøre kommunens ønske om

skilting. Der hvor hovedstrømmen skal ledes mellom rv. 4

et mer miljøvennlig, robust og urbant utformet riksvegnett i

fartsgrense på 60 km/t. Tungtransporttraseen skal skiltes via

miljøvennlige transportformer som gange, sykkel og

hver retning er enten kollektivfelt eller tungtrafikkfelt med variabel

byutvikling. I et lengre perspektiv skal prosjektet bidra til å utvikle

Trondheimsveien og E6 via Fossumdiagonalen legges det opp til en

Groruddalen.

denne traseen og det legges opp til planskilte krysninger for
gående og syklende pga høy tungtrafikkandel. I

Statens vegvesen anbefaler at Fossumdiagonalen legges til grunn

byutviklingsområder med tett bybebyggelse langs Østre Aker vei

for den videre utviklingen av riksvegsystemet i Groruddalen.

inn mot Økern vil det i et langsiktig perspektiv være ønskelig med

Diagonalen skal avlaste Trondheimsveien for trafikk mellom Grorud

lavere fartsgrense (50 km/t) og kryssing i plan. Det er avhengig av

senter og Sinsenkrysset. Trondheimsveien kan da gis en mer

at den skiltede traseen for tungtrafikk mellom rv. 4

bymessig utforming med redusert hastighet og sammenhengende

Trondheimsveien og E6 er etablert i henhold til anbefalt

kollektivfelt inkl. en mulig trikketrasé mellom Bjerke/Linderud og

systemgrep.

Sinsen. Redusert trafikk og hastighet vil gi mindre støy og

1 jfr. «Tungtransport i Groruddalen» (2009). Da planen ble behandlet av bystyret i

oktober 2013, vedtok bystyret blant annet at arbeidet med å utrede ulike diagonaler
mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei skulle forseres i regi av Statens vegvesen.

24

2.juli.2018

.

11 Hovedgrep
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Anbefalte prioriteringer og tiltak
Bomiljø, byutvikling, gange og sykling
Reduksjon i vegrelatert støy og luftforurensning fra riksvegene i

Groruddalen har høyest prioritet, men i tillegg skal det tas høyde

for en fremtidig byutvikling og befolkningsvekst i området. Det

I nye boligområder må planmyndighet og utbyggere forholde seg

med delvis motorvegpreg til mer urbane veger og gater med lavere

Det er ønskelig at næringsbygg ligger nærmest vegen. Det er viktig

innebærer en transformasjon av dagens høytrafikkerte vegsystem

til gjeldende regelverk for luftkvalitet (T-1520) og støy (T-1442).

fart, gode tilbud for gående og syklende, plankryss og kryssinger i

at vegen ikke blir en barriere og at det blir bygget gode gang-

plan for myke trafikanter.

sykkelforbindelser på tvers.

Gange og Sykkel

Tiltak som anbefales er:
•

Det er anbefalt høystandard sykkelanlegg langs med riksvegene og

Lavere fartsgrense og mindre personbiltrafikk og

tungtrafikk.

tiltak som gir bedre tilbud enn i dag, redusere riksvegene som

•

barrierer, hyppigere gange og fotgjengerkrysninger og bedre

Sikre utluftningskorridorer og innlemme grøntkorridorer
med bevist bruk av vegetasjon for å forbedre lokale

tilgjengelighet til kollektivknutepunkter.

luftkvalitet.

Der det etableres tett bystruktur eller i områder med flere

Elvefarene og de store vegene er en del av

tilrettelegging for gange og sykkel på begge sider av vegen.

forurenset luft og rense svevestøv og bedre luftkvaliteten.

utluftingskorridorene. Vegetasjon kan bidra til å kanalisere

målpunkter på begge sider av vegen er det ønskelig med

Utenfor den tette bystrukturen legges det opp en gjennomgående

Det legges opp til et standardsnitt

høystandard trasé for sykkel og gange (4 m sykkelveg med fortau)

med tre brede trafikkdelere med

langs riksvegene.

vegetasjon. Disse er viktige som
flomveier, snøopplagring og

Bomiljø/ byutvikling

plassering av teknisk infrastruktur.
Brede trafikkdelere er prioritert på

Tiltak for å minske vegrelatert støy og luftforurensning er et av

alle strekninger, men i kritiske snitt kan bredden på

hovedmålene for systemanalysen. Eksisterende boligområder tett

midtrabatten reduseres da det er viktig å beholde

på veien har høyest prioritering.

trafikkdelerne på siden på grunn av tverrfall på vegen.
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Kollektiv
Kollektivstrategien for prosjektet har ambisjoner om å utvikle en

robust nettverksstruktur som har gode koblinger mellom de ulike
kollektivformer. Det er viktig med linjestruktur som gir reisende

fleksible løsninger og god fremkommelighet i hele reisekjeden, dvs

for gående, syklende og kollektiv.

Det er anbefalt høystandard kollektivanlegg langs med riksvegene

og tiltak som legger opp til:
•

Gode holdeplasser, kollektivknutepunkt, tilkoblinger for
sykkel og gange

•
•

Tydelige definerte linjer
God fremkommelighet

Tiltak
•
•
•
•

Egne kollektivfelt

Tungtrafikkfelt, med variabel skilting
Prioritere kollektiv på tverrveiene

Prioriteringer i kryss

På rv. 4 Trondheimsveien anbefales det å legge opp til eget
kollektivfelt mellom Sinsen og Fossumdiagonalen. Mellom

Fossumdiagonalen og bygrensa legges det opp til tungtrafikkfelt

med mulighet til å prioritere kollektiv på til tidspunkter hvor det er

behov, f.eks. i rush. Det er viktig å spille inn behov for

fremkommelighetstiltak på de kommunale tverrvegene som er
utpekt som viktige kollektivårer i strategien.
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Tungtransport
Oslo bystyre har bedt Statens vegvesen om å utrede et system hvor
en skiltet tungtrafikktrasé legges utenom boligområdene i

Groruddalen. Tungtrafikken har mange målpunkter i Groruddalen
som Alnabruterminalen og næringsområder i bunnen av dalen.

Flere av områdene skal transformeres til boliger og næringer som
er mer arbeidsintensive. Samtidig er det viktig å opprettholde

arealer for virksomheter i Groruddalen som betjener sentrum med

varer og som samhandler med Alnabruterminalen.
Derfor er det vesentlig at det legges opp til:
•

Tungtransportrasé mellom rv. 4 Trondheimsveien og E6

som treffer lokale målpunkter.

•

Tungtransporttrasé som minst mulig belaster eksisterende
bomiljø.

Mulige tiltak for tungtransporten
•

Tungtrafikkfelt gjelder for kollektiv og lastebiler med
variabel skilting (rushtidavhengig/behovsavhengig).
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Prioritering av funksjoner
Prinsippsnitt
Riksvegsystemet i Groruddalen vil bli utviklet over en lengre

tidshorisont. Systemanalysen legger derfor opp til et fleksibelt
system som kan følge utviklingen i de ulike delområdene.

Det er viktig med en ensartet standard og likt profil over lengre

strekninger. Endring i tverrprofil bør knyttes til kryssområdene,
med klar markering av systemskifter.

Det legges opp til at tverrprofilene har lik bredde uavhengig om det
skiltes fartsgrense til 60 km/t eller 50 km/t.

Områder utenfor den tette bystrukturen anbefales det at

bygningene trekkes lenger fra vegen. Det er ønskelig med en større

I nye byutviklingsområder hvor det legges opp til tett bystruktur er

det mulig først å bygge om vegen og sette ned fartsgrensen til 60

vegetasjonsskjerm som skiller bebyggelsen fra vegen slik som

50 km/t. Kryssutforming og avstand mellom kryss vil kunne

buffer mot støy og støv og vil fungere som en utluftingskanal samt

langs vegen.

her variere, og derfor kan bredden på snittet variere.

km/t. Når forholdene ligger til rette for det, kan det skiltes ned til

prinsippsnittet over viser. Vegetasjonsskjermen vil være en viktig

varieres ut fra tettheten i bystrukturen og utformingen av arealene

være viktig i til fordrøyning av overvann. Terreng og bebyggelse vil

I områder hvor det legges opp til sentrumsfunksjoner er det

ønskelig å legge opp til sammenhengende fasader tett på vegen for
å oppnå ønsket bystruktur. Prinsippsnittet viser et av flere

løsninger som systemanalysen legger opp til i områder med
bystruktur.
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Prinsippløsninger for kryss og avkjørsler
For å tydeliggjøre systemgrepet om å lede hovedstrømmen av

trafikken spesielt tungtransport mellom rv. 4 Trondheimsveien, rv.

163 Østre Aker vei og E6, anbefales det å ombygge krysset rv. 163

Østre Aker vei og rv. 191 Nedre Kalbakkvei til plankryss. Figurene
under to mulige prinsippløsninger.

Kryss og avkjørsler
Det er flere planskilte kryss på riksvegene i dag som på lengre sikt
anbefales ombygget til plankryss.

Alle kryss som foreslås endret må detaljeres og vurderes nærmere i
senere planfaser. Beskrivelse av forslag til nye kryssløsninger og

endringer av avkjørsler er gjennomført i se egen rapport om «Kryss
og avkjørsler».

I forbindelse med etablering av nytt sykehus- og storbylegevakt

kan det bli behov for å bygge om krysset på rv. 4 Trondheimsveien

ved Aker sykehus. Kryssløsningen må ivareta alle svingebevegelser,
og i tillegg håndtere en midtstilt trikkeløsning med holdeplass på
en god måte
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Vedlegg

Prinsippsnitt

Rv. 4 Trondheimsveien Linderud – Nedre Kalbakkvei

Ensartet standard over lengre strekninger
Det er viktig ta hensyn til gjennomgående funksjoner og ikke ha

større endringer i systemet, det vil si en ensartet standard og likt
profil over lengre strekninger. Endring i tverrprofil bør knyttes til
kryssområdene, med klar markering av systemskifter.

Prinsippsnittene under dette avsnittet viser ønsket prioriteringer og
utforminger på strekninger:

Anbefalt prinsippsnitt Linderud – Nedre Kalbakkvei viser høyrestilt

Rv 4 Sinsen til Linderud

kollektivfelt og bred midtdeler. Alternativt under viser smalere

løsning som kan brukes i kritiske snitt: Smal midtdeler og ensidig
sykkelveg med fortau.

Prinsippsnittene over viser to varianter. Hvis trikken ikke blir
realisert, anbefales sidestilt kollektivfelt.
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Rv. 4 Trondheimsveien: Nedre Kalbakkvei – Gjelleråsen

Rv. 163 Østre Aker vei: Fra rv. 191 Nedre Kalbakkvei til Lørenskog
grense

Anbefalt prinsippsnitt over viser tungtrafikkfelt med variabel

skilting med mulighet for prioritering av kollektivtrafikk spesielt i
rushtid. På strekninger hvor det er målpunkt på begge sider av
vegen kan fortauet utvides til sykkelveg med fortau.
Anbefalt prinsippsnitt mellom Nedre Kalbakkvei og

Fossumdiagonalen viser høyrestilt kollektivfelt og bred midtdeler.
Anbefalt prinsippsnitt mellom Fossumdiagonalen og Gjelleråsen
viser tungtrafikkfelt med mulighet for kollektivprioritering.

Ved arealknapphet kan tilbudet til gående og syklende bli ensidig
sykkelveg med fortau.

Rv. 163 Østre Aker vei Økern-Nedre Kalbakkvei

Øst for Fossumveien ligger vegen i skjæring. Tverrprofilet viser et
kritisk smalt snitt. Gang- og sykkelsystemet må gå parallelt med
riksvegen.

Anbefalt prinsippsnitt inkluderer tungtrafikkfelt med variabel
skilting.
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Rv. 191 Nedre Kalbakkvei: Fra rv. 163 Østre Aker vei til E6

Anbefalt prinsippsnitt over viser tungtrafikkfelt med variabel

skilting. Dette er en del av prioritert strekning for tungtrafikk.

Alternativt prinsippsnitt kan benyttes ved ensidig bebyggelse og i
trange snitt.
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