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Disposisjon

1. Noen prinsipielle tanker om byutvikling i Groruddalen – og 
samferdselssektorens nøkkelrolle 

2. Eksempler på noen utvalgte samferdselstiltak som bør tas 
inn i et politisk handlingsprogram

3. Vedlegg med planer og poenger som kan støtte opp under 
diskusjoner om Groruddalens utvikling

Alt vil bli lagt ut på Bullbys nettside - https://bullby.net/
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Groruddalen – Storby med rett til oppgradering  

Rettferdige krav
 Miljøopprydding – forurenserne må 

betale
 Levekårs-ulikheter må reduseres
 Større offentlige ressurser
 Politisk oppmerksomhet og makt på 

linje med andre kommuner i Norge
Målsetting: «Grønnere og stoltere 
Groruddal - Nå»
 Flott og mangfoldig byområde for alle 

– en stor «vinnerby»
 Jf. 2006-visjonen for G-dalen 2030
 Jf. Drammen som løftet seg ved 

besluttsomhet og statlig bistand
Kampen om miljø og rettferd – og neste 
valg - kan vinnes eller tapes i 
Groruddalen

Norges logistikksenter, Oslos 
bakgård, dårlig omdømme.
Fire bydeler; stor bit av Norge
 145.000 innb. > Stavanger, 

4 gamle fylker; 2 x Finnmark
 36,6 km2 = Bodø + Tromsø 

tettsted til sammen

Bjerke
Alna

Stovner
Grorud
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Osloregionen trenger mange flere boliger – Hvor?

SSB anslår 260.000 flere innbyg-
gere i Oslo-Akershus 2022-50.
Byutvikling krever:
• Byggeklare tomter 
• Miljøkvaliteter og attraksjoner
• Miljøvennlig transport for alle

Samferdselssektoren må være 
100% målrettet med på laget. 

Regional plan for O/A 2015:

Groruddalen – Nedre Romerike er regionens store, sentrale 
«bolig-hull» med potensial. Her må det satses!

Bosatte per 250-meter-rute, 2021 (SSB)
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Her kan det – kanskje – bli plass til mye
Område for lager, 
logistikk, motor-
veier, gamle 
søppelplasser, 
kraftledninger etc.

Et av Norges 
mest attraktive 
byområder. Med 
store grøntarealer, 
elvepark og en 
bygate som 
hovedvei (ring 2).
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Ekstrem forvandling 
– med samferdsel 
på laget

Foto: (1) Fjellanger-Widerøe; 
Oslo havnevesen
(2) https://www.bjorvikautvikling

Juni 1989

Mars 2022

Når blir det 
Groruddalens tur?
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Samferdsel: Festbrems for Oslos miljø- og klimapolitikk
Svikt - eksempler
 Biltrafikken vokser i regionen, og fører til at Oslo ikke når sine trafikk- og klimamål i 2030
 Kollektivtrafikken tapte under covid; økonomi-svikt truer tilbud
 Langt igjen til mål for sykkelbruk og sykkelvei-utbygging
 Elsparkesykler hindrer og reduserer gåing ved motorisering av de sprekeste fotgjengerne
 Elbil-politikken stimulerer bilbruk og undergraver Oslopakke 3 
 Elbiler har liten effekt på eksterne transportkostnader
 SVV og Ruters utredninger har ikke fulgt opp vedtak om trafikkreduksjon og utbygging av 

trikkenettet.
 Prosjektbudsjettene sprenges; bompengeopprør truer politikkens gjennomføring

Sluttevaluering i 2016 av Miljøvennlig transport i G-dalsatsingen
 Det har vært tungt og vanskelig å få med de statlige og kommunale etatene i et «felles 

løft» for miljøvennlig transport. De mange elementene som må være tilstede for en slik 
satsing var ikke tilstede.

Byrådets svar på høring av Transportetatenes forslag til NTP 2022-2033
 Alt tyder på at dette forslaget innebærer at Norges klimamål brytes med god margin. 

Forslaget bygger heller ikke opp under Oslos klima- og trafikkmål.
 Prioriteringene av prosjekter må endres i arbeidet med stortingsmeldingen slik at det 

nasjonale målet om halvering av klimagassutslipp fra transport, og det innmeldte målet 
under Parisavtalen, skal nås. Disse målene, samt lokale mål om trafikkreduksjon/ nullvekst i 
byområdene, må legges til grunn for prioriteringene i stortingsmeldingen. 
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Sett Samferdsel på sporet av den nye tiden 

Følg opp Bystyrets byplangrep for 
Hovinbyen:
 Blå-grønn struktur
 Urbane akser med bygater
 Senterstruktur, møteplasser
 Oppfølging av KVU Oslonavet
 Trikkelinjer, ikke (super)buss
 Nedlegging av Ulvensplitten
 Nedprioritering av biltrafikk

Fra brems til motor for transformasjon av Groruddalen
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Oslo vil ha byutvikling, sterke steder og møteplasser
K-plan-prioritering 2018 - 2030 2030 - 2050

Byen skal utvikles fra sentrum, indre by og utover.
Store investeringer i kollektivtransport ønskes for å 
utvikle arealer og knutepunkter. De største 
prosjektene blir vanskelige å finansiere.
Ny kommuneplan bør tilpasses realistiske ressurser.
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Styrk Groruddalens natur 
Fullfør K-planens grønne 
korridorer og idretts-områder
Alna Miljøpark – en ny nasjonal 
attraksjon, inkl. Huken Arena? 

Oppgrader og stell 
bydelenes vegetasjon
 Rens og grav frem Alnavass-

draget, følg opp NIVA-rapport
 Beplant restarealer langs 

baner, veier og mellom hus
 Beplant stasjonene på T- og 

Hovedbanen, jf. Kolsåsbanen
 Flere alleer langs veiene
 Grønne fartsdempere
 Legg til rette for dyreliv, 

naturopplevelse, aktiviteter og 
rekreasjon i det grønne

 Gi bydelene ressurser til drift 
og vedlikehold av grøntanlegg 
og aktivitetssoner

 Støtt frivillige grupper



Gustav
Nielsen

Miljøtilpasset veinett
Enkle strakstiltak og drift
 Miljøfartsgrense (50-60 km/t) på hovedveiene
 Prøveprosjekt 2 felt Trondheimsvei (jf. Ring 1 og TØI-rapport)
 Avlasting av Oslo tettsted ved veivisning og omklassifisering: Rv 4    

Trondheimsvn. fra Rv til Kv. E18 legges via Oslofjord-forb. + Rv 22 i øst
 Tungtrafikkruter (digitale) utenom boligområdene til/fra godsterminaler
 Trinnvis strengere krav til bilenes utslipp, størrelse og miljøegenskaper i 

ulike deler av byen, med miniterminaler for omlasting/varemottak
 Miljøsoner med prioritet for gående, syklister og steds- og byutvikling

Investeringsprosjekter
 Bygg om Trondheimsveien til to-felts bygate Sinsen – Grorud/Fossum
 Høystandard kollektiv-traséer og bygater, jf. Hovinbyplanens  by-akser
 Fullfør sykkelveiplanen med prioritet til Groruddalen
 Effektiviser Alnabru godsterminaler med bedre atkomst fra/til E6
 Miljølokk eller –tunnel der det gjør ny byutvikling mulig (E6 Furuset)
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Områdeløft og byutvikling Furuset – Oslos visjon

Utfordring: Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet 
mener at Furuset-lokket som friområde ikke gir god nok 
nytte til å bli prioritert på veibudsjettene.
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E6 i tunnel kan gi mer miljøeffektiv byplan

Parkering mm. på gml. E6

Tverrsnitt

T

Mer bebyggelse nær T-banen og senteret. Parkbelte til Marka.
Mer effektivt og sentralt byttepunkt for buss og evt. bybane.
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Miljø- og kollektivprioriterte riksveier uten diagonal
Løsningsalternativ avvist av Statens vegvesen i 2018. Men Oslo har mål 
om mindre biltrafikk enn statens «nullvisjon» for trafikkveksten, og 
drøftinger med SVV er igangsatt. Start med et prøveprosjekt.
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Viktig og smart: Bybane/trikk* på Trondheimsveien

Bybane og sykkelvei Sinsen–Kalbakken erstatter bilreiser. Bane på søndre 
halvdel av dagens vei er gunstig for støyhensyn og kollektivreisende. SVV 
frarådet midtstilt trikk pga. trafikksikkerhet. 
Første etappe Sinsen–Bjerke betjener utbygging på Aker Sykehus og Bjerke. 
Videre østover mer effektiv drift og standard enn via Tonsenhagen-Linderud. 
Sammen med Fornebubanen erstatter trikken busslinje 31.

* Bybane = trikk på egen bane, jf. Ekebergbanen og Lilleakerbanen 

Gammel sak – ny og mer effektiv løsning moden for gjennomføring
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Ny byutvikling når Trondheimsveien er blitt en bygate
Arealbesparende trafikkløsning – 2 kjørefelt mellom kryss, som Ring 2
Linderud – ett av flere eksempler av NMBU-studenter

Kilde: K.O. Strøm: Mulighetsstudie for Trondheimsveien som bygate, 9.5.2022;
Oppgave av I. Telenius, B. Nordhaug og E. Netskar.

Dagens Linderud, Google Earth
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Fullfør Bystyrets plan for sykkelveinettet i G-dalen

Bystyrevedtak 23.5.2018 

Alna G/S-akse; Tillegg GN

Hele Oslo: 280 av 
530 km bygget i 
2025, men planen er 
forsinket pga. penge-
og planmangel.

Status 2015
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Banebyen: KVU-Oslonavet 2015 og Ruter M2016
Anbefalt konsept: Samlet, langsiktig råd fra transportetatene 
etter omfattende analyser. Politisk godkjent plangrunnlag.

Hovedpunkter; tendenser til 
sviktende oppfølging:
• Sentrumstunneler T-

bane + jernbane
• S-bane Nationaltheateret

–Alna/Hovedbanen, etc.
• Trikk ring 2 og 3 til Bryn, 

og Sinsen-Tonsenhagen
• Styrket Bryn knutepunkt
• Regionbuss-terminaler 

Bryn, Sinsen og Lysaker
• Sterkt begrenset 

busstrafikk i sentrum
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Regionbusspunkt Bryn/Helsfyr og Grorud; ikke Sinsen

Sinsen, en gordisk knute uten lokal service. 
Enkel videreføring av trikk/bybane, uendret 
kryss for biltrafikken:

Grorud T med lokal service: 
21 min. til Jernbanetorget, 
18 til Nydalen. 
Grorud st.: 12 min. til Oslo S. 
7 min. til Bryn.

Ikke nødvendig med regionbuss på Trondheimsveien Grorud-Sinsen-sentrum
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Bygg byen kollektivt sammen - på tvers og på langs
Kollektivtransportens kvalitet er 
nøkkel til suksess. Hovinbyen og 
Groruddalen må knyttes sammen 
med resten av nordøstkorridoren.
Oppgrader Hovedbanen
 Brynsbakken; Bryn-Oslo S
 Nye/oppgraderte stasjoner
 6 avg./time i hver retning

T-bane med økt kapasitet
 Fullføre pågående oppgradering
 Økt frekvens på Grorudbanen, ev. 

uten Hkb. i sentrumstunnelen
 Opprusting av alle banestasjoner, jf. 

tidligere grønt Metrokonsept
Bybane/trikk for kapasitets-sterk 
stimulans til byutviklingen
Busstilbud tilpasset banebyen

Det haster med å få en konkret 
handlingsplan for kollektivnettet i 
Hovinbyen og Groruddalen!
 Oppdatert konsept for alle baner med 

byttepunkter til et samordnet bussnett 
Langsiktige investeringer, etter 2030
 Bryn knutepunkt og evt. Breivoll stasjon (ny)
 Lokaltog oppgradert til S-bane
 T-bane Økern–Breivoll–Trosterud
 Bane til Lørenskog–Ahus–Lillestrøm

Planlegging for NTP og byutvikling 2022-
50 med sikring av traséer!
 Utbyggingsplan for bebyggelse ved stasjoner, 

byttepunkter og lokale sentra som møtesteder 
 Del av byutviklingsavtale med staten og 

utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere

Stort potensial – hvis alle parter jobber målrettet og kunnskapsbasert. Ingen 
kvikk fiks med elsparkesykler, bestillingsrute eller selvkjørende busser/biler.
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Anbefalte nye strekninger for høystandard buss/bane
Flere utredninger* har påvist strekninger egnet for høystandard 
buss eller trikk/bybane:
 Ring 2: Majorstuen–Ullevål–Carl Berners pl.–Helsfyr-Bryn (1, 3, 4)
 Sinsen–Bjerke (1, 2, 3, 4)
 Bjerke–Tonsenhagen (1,2, 4)
 Tonsenhagen–Linderud (4)/Veitvet (2)
 Bjerke–Tr.h.vn.–Linderud–Veitvet (Kalbakken) (2)
 Sinsen–Økern–Ulven–Teisen–Bryn (1, 2, 3, 4)
 Bjerke–Vollebekk–Breivoll–Bryn (2, 3)
 Bjerke–Økern–Ulven–Hovin–Bryn (4)
 Sentrum–Vålerenga–Helsfyr (3)
 Ulven–Breivoll–Kjelsrud–Ikea (4)–(Grorud st.)–Furuset– Lørenskog (2)
 Furuset–Lørenskog S–A-hus–Strømmen–Lillestrøm–Kjeller (5)

*Kilder: (1) KVU Oslonavet 2015 (2) SVV Riksveiutredning G-dalen 2018 
(3) Oslo bystyre Hovinbyen 2018 (4) KVU Kollektiv G-dalen 2021 (5) 
KVU Kollektiv Nedre Romerike 2017.
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Superbuss eller bybane/trikk?
Hvorfor velge bybane fremfor superbuss? 
 Trikk har forkjørsrett, superbuss krever dispensasjon fra veiregler
 Erfaringer fra Stavanger, Trondheim og utlandet viser at det er vanskeligere, 

mer tidkrevende og dyrere å anlegge superbusstraseer enn forventet
 Trasé- og kostnadskompromisser gjør «superbussen» mindre «super» i praksis
 Etappeutbygging med senere konvertering til bybane vil bli enda dyrere
 Trikk/bybane gir bedre støtte til urbane gateløp, som er ønsket i Hovinbyens 

byakser, jf. strøksgater i indre by
 Større kapasitet per avgang/fører (ca 50%), mer tilpasset G-dalens etterspørsel 

enn nye T-banestrekninger
 Oslofolk foretrekker trikk pga. tradisjon, komfort og orienterbarhet
 Trådløse, trikker med batteri er utviklet, kan tilby skinnekomfort med 

trasekostnad på samme nivå som superbuss, jf. Potsdam og Qatar
 Utvidet vognpark for trikk/bybane vil utnytte eksisterende systemkostnader og 

er en velkjent løsning i Oslo-historien
 Bybaner i Bergen, Stockholm, Helsinki og mange andre byer gir sterkere 

stimulans til byutvikling enn oppgradering av busstilbud
 Få superbuss-prosjekter i Europa, mange nye trikk- og bybanestrekninger
 jf. Bystyrets plan for Hovinbyen og PBE-merknader til KVU-Koll-G-dalen



Gustav
Nielsen

Bybane-satsing som hovedgrep for betjeningen av 
Groruddalens sentrale deler
A. Sinsen–Bjerke–Kalbakken
B. Majorstuen–C. Berners pl.–Helsfyr–Bryn
C. Tonsenhagen–Bjerke–Økern–Ulven–Teisen–Bryn
D. Grefsen–Økern–Ulven–Alna–Furuset (+Grorud st.)–
Lørenskog/Ahus/Strømmen/Lillestrøm/Kjeller

A

A

B

B

DD
C

C

D
Lørenskog S
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Elefanten i dalen: En mer effektiv Alnabruterminal?
Regulert terminalområde – en stor 
barriere for kommunikasjonene

Åpningen av Alna som tapte i 
reguleringskonkurransen; PBEs alt. 3.

Næringslivets arealbehov i Grorud-
dalen vil endres mot 2050
• Godsbransjen har lenge tatt ekspansjonen i 

lager og terminaler utenfor Oslo; jf. Vestby, 
Langhus, Berger, m.fl.

• Store aktører flytter også sentrallagre til 
utlandet og benytter biltransport til Norge 
med flere direkte ruter. 

• Selv om Alnabruterminalen har tidvis vekst, 
vil markedsandelen reduseres over tid. Innen 
2050 kan den bli redusert til en regional 
terminal.

• Dagens terminal kan effektiviseres og frigjøre 
arealer til byutvikling. 

• Kraftledninger med 60 m bred restriksjons-
sone bør legges ned i bakken som en del av 
Statnetts pågående fornyelse av Oslo 
nettplan (www.statnett.no).
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Oppgrader terminal-atkomstene for gods og personer

1. G/s-vei og Alnaelva? i nytt 
løp langs Alfasetveien, slik 
PBE ønsket
2. G/s-bro over sporområdet 
til Alna og Vollebekk st.
3. G/S-veier langs Alnabanen 
og Alnaelva
4. Statnett frigjør areal ved å 
legge kraft-ledning i bakken
5. SVV-forslag om ny 
veiatkomst skrinlegges og 
erstattes av Terminalveiens 
forlengelse til nytt kryss med 
E6-Alna Sør.
6. Bybane langs Strømsvn.
7. Nyland st. flyttes til 
byttepunkt buss.
8. Økt busstilbud: Ytre 
ringvei/N. Kalbakkvei + 
matebuss til Bryn og Helsfyr.

Tiltaksliste for de nærmeste årene
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Alna gang-sykkelvei – Broen til ny byutvikling?
Vollebekk T-bane

Alna stasjon

Alna senter

Bybane Sinsen-Økern-
Ikea-Furuset-Lørenskog 
osv.?

Terrengprofil gangvei

Alnabyen etappe 1 ?Alna brotårn
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Alna gang-sykkelvei – Vollebekk-Alna stasjon

Kilde: Planprogram for 
Vollebekk, PBE 2014

Reguleringsplan 
vedtatt av Oslo 
Bystyre 6.3.13 
etter forslag fra 
SVRØ
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Felles servicesenter for Alnabruterminalene
Statsbyggs forslag om et servicesenter kan danne overgang til bymessig bebyggelse 
til Alna senteret og Stubberudfeltet - uten flere arealkrevende logistikkfunksjoner.

Statsbygg foreslo felles servicesenter 
på Trekanttomta, inklusive signalbygg 
med 20 etasjer, sjåførhotell mm.
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Fremtidig E6 fra Ring 3 til Alna: Ny terminal-atkomst?

Kartskisse: SVV-prosjekt E6 Oslo Øst. Informasjonsmøte 23.10.2019

A. SVV-forslag, som på kartet. Ikke by-tilpasset.
B. Alternativ med nytt kryss med bro over E6, bør undersøkes!

A. Ny vei kun for 
trafikk til/fra E6 sør. 
Stort inngrep, evt. 
tunnel i Stubberud-
området.

B. Nytt E6-kryss 
med bro over E6 
med atkomst til 
Terminalveien. 
Knytter også 
sammen 
byområdene på 
begge sider av E6.

A

B
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Alna sør: Skisse til justert trafikksystem? Jf. E6 Oslo øst

Ulvensplitten nedlegges som vei og deler av arealet benyttes til bybane Ulven-Alna.
Ny bro over E6, med ramper av/på E6, mellom Ole Deviks vei og Pers vei knytter 
sammen lokalveiene, inklusive Terminalveien som atkomst sør til Alnabruterminalene.
Løsningen tilpasses fremtidig E6 sør i tunnel under Fjellhus. 
Strømsvn blir banetrase mellom Alnabruvn. og Tittutvn. med oppgradert Breivollvei 
på sørsiden av E6. Banen, med stoppested, går under den nye brua over E6.
Statsbyggs forslag om ny terminalvei gjennom Stubberudfeltet skrinlegges.
Alt må utredes. Men med klare mål og politisk styring.
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Oppsummering
Groruddalen og nordøstkorridoren er overmoden for mer målrettet 
samferdselspolitikk i samspill med byutviklingen. Målene kan bare nås hvis 
samferdselssektoren er 100 % med. Sterk politisk oppmerksomhet kreves.
Mye er utredet. Mange tiltak og prosjekter er modne for gjennomføring som 
må styres av de miljø- og fordelingspolitiske målene, bl.a.:
 Miljøfartsgrenser på hovedveiene og trafikkstyring for mindre belastning på bolig og by
 Omklassifisering og ombygging av Trondheimsveien til bygate, med trikk og opprustet 

sykkelvei som bidrag til trafikkavlastningen. Start med 2-felts prøveprosjekt
 Lokk/tunnel på E6 for å utvikle Furuset sentrumsområde
 Forenklet bilatkomst til godsterminalene med ny bro og kryss på E6 Alna sør, med 

ombygging av Teisenkrysset og ny bruk av Ulven-splittens arealer. Prioriteres i ny NTP
 Fullføring av sykkelveiplanen og ny g/s-bro over sporene mellom Vollebekk, Alna stasjon, 

godsterminalene og Alnasenteret. Broen utformes som et signalbygg for Alnabru
 Stasjonsopprusting på T-banene og Hovedbanen med økt frekvens der det er mulig
 Oppstart av utvidet trikkenett og bybaneutbygging som ryggrad for byutviklingen på tvers 

i Hovinbyen, i midten av Groruddalen og videre inn i Lørenskog og Lillestrøm kommuner
 Tilpasning av elbussnettet til byens baner og knutepunkter
 Oppstart av bymessig utvikling av området Volla-Alnasenteret-Stubberud

En finansieringspakke må vedtas. Nyttesiden av urban transformasjon er 
enorm. Det bør vi ha lært av Oslos utvikling de siste 20-30 år.
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Velkommen til bakgrunnsstoff og debatt på
https://bullby.net/

Takk for oppmerksomheten!

gustav.m.nielsen@gmail.com
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