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Staten og Oslo kommune inngikk 11. januar 2007 en 
intensjonsavtale om et samarbeid om Groruddalen 
for tiårsperioden 2007–2016. Satsingen er tema-
tisk bred og er organisert i fire programområder. 
Programområde 1  Miljøvennlig transport er ett av de 
fire programområdene i satsingen.

Dette dokumentet består av tre deler:
1. Årsrapportering for 2012
2. Strategiplan 2013–2016
3. Handlingsprogram for 2013 

Årsrapporteringen for Programområde 1 viser status 
på prosjektene som har fått tildelt ekstraordinære 
midler i 2012. Videre gir årsrapporten en oversikt over 
prosjektene som finansieres over ordinært statlig og 
kommunalt budsjett i Groruddalen. Disse tiltakene er 
definert inn som en del av satsingen på Miljøvennlig 
transport i Groruddalen.

Strategiplanen er rullerende og gjelder for 
tidsperioden 2013–2016. Handlingsprogrammet gir 
en oversikt over mål og hvilke tiltak som er planlagt 
for å bedre miljøet og trafikksikkerheten langs 
veinettet, et bedre kollektivtransporttilbud og et 
sammenhengende gang- og sykkelveinett.

Del tre viser hvilke tiltak som er prioritert i 2013 og 
inneholder kartfestede tiltakslister. 
  
Årsrapport 2012, Handlingsprogram 2013 
og skisse for 2013–2016 er utarbeidet av 
Programgruppe 1 som har bestått av Statens 
vegvesen Region øst, Jernbaneverket, Ruter 
AS, Kollektivtransportproduksjon AS, Plan- og 
bygningsetaten, Byrådsavdeling for miljø og 
samferdsel, Bydel Alna, Bydel Grorud, Bydel Bjerke, 
Bydel Stovner, Bymiljøetaten og Plankontoret for 
Groruddalen. Bymiljøetaten leder programgruppen 
med Plankontoret for Groruddalen som sekretariat.

Forord

Oslo, mars 2013
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Langsiktig hovedmål 
 
Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, 
bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. 
Det utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, 
organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige  
institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 1  
– Miljøvennlig transport  
i Groruddalen
Hovedmål:
Målet er å styrke miljøvennlig person- og 
godstransport, oppnå bedre luftkvalitet og 
mindre støy, estetisk opprusting, universell 
utforming og trafikksikkerhet. Programmet 
skal bidra til at Groruddalen inngår som en 
integrert del av et miljøvennlig transportsys-
tem for Osloregionen.

Delmål:
1. Miljøet og trafikksikkerheten langs veinettet 

skal bedres.
2. Kollektivtransporttilbudet i Groruddalen  

skal bli bedre, blant annet på tvers av dalen   
og tilgjengeligheten til stasjoner skal 
bedres.

3. Gang- og sykkelveinettet skal bli   
sammenhengende.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 2  
– Alna, grønnstruktur, idrett 
og kulturmiljø
Hovedmål:
Målet er å styrke Groruddalens blågrønne 
struktur og naturmangfold, gi bedre forhold 
for friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett og 
bedre luftkvalitet. Kulturminner skal vernes 
og brukes og dalens historieforståelse skal 
styrkes.

Delmål:
1. Det skal være en kvalitetsheving for  

friluftsliv, naturmangfold og kulturminner  
langs Alna og mest mulig av elva og side-
bekkene skal åpnes fra Marka til fjorden.

2. Grønnstrukturen og turveier skal bli 
sammenhengende på tvers og langs av  
dalen. Det skal utvikles attraktive møte- 
plasser i tilknytning til grønnstruktur  
og boligområder.

3. Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres  
eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet  
som møtesteder.

4. Det skal legges bedre til rette for økt fysisk  
aktivitet, idrett og friluftsliv.

Målstruktur for  
groruddalssatsingen
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MÅL PROGRAMOMRÅDE 3  
Bolig-, by- og stedsutvikling 
i Groruddalen 
 
Hovedmål: 
Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive 
utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næ-
ringsområder og attraktive boområder med 
godt fungerende uteområder og god standard 
på boliger og bygninger. De mest levekårs-
utsatte områdene bør prioriteres særskilt.

Delmål:
1. Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med 

bred lokal deltakelse og innflytelse. Lokal  
kompetanse og ledelsesressurser skal  
anvendes og styrkes.

2. Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en 
helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i bolig-  
og næringsområder, der lokalsentre og  
stasjonsnære områder styrkes. Det skal  
være høy standard på uteområder og 
bygninger som oppgraderes.

3. Lokal tilhørighet blant befolkningen skal  
økes og omdømmet forbedres.

4. Det skal utvikles gode sosiale og  
inkluderende møteplasser i lokalmiljøet.

5. Bo-, oppvekst- og nærmiljøer skal være  
gode og oppleves som trygge.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 4
Oppvekst, utdanning, levekår,  
kulturaktiviteter og inkludering
 
Hovedmål:
Målet er å bedre levekår, skole og oppvekst, 
kultur og nærmiljø og å styrke inkludering 
gjennom medvirkning, deltakelse og frivillig 
innsats. Gjennom å utvikle samarbeids-
strukturer, kompetanse og nye metoder skal 
arbeidet bidra til å styrke bydeler og skole 
også etter at satsingen er over.

Delmål:
1. Barn i førskolealder skal ha tilstrekkelige  

norskferdigheter til å mestre skolestart og 
følge ordinær undervisning, og foreldres  
medvirkning skal styrkes.

2. Læringsresultater og gjennomstrømning 
på skolene i Groruddalen skal bedres til 
Oslo- gjennomsnittet. Samarbeidsmodeller 
mellom skole, bydel og hjem skal videre- 
utvikles.

3. Sysselsettingsgraden i Groruddalen skal økes. 
Den relative økningen skal være høyere enn 
økningen i Oslo som helhet.

4.  Helsetilstanden blant befolkningen i  
Groruddalen skal bedres.

5. Ungdomstilbudene i Groruddalen skal  
utvikles som attraktive og inkluderende  
møteplasser. Ungdom skal kunne delta i  
positive aktiviteter og gis mulighet for 
voksenkontakt.

6. Opprettholde og utvikle et variert og  
inkluderende kultur- og foreningsliv med  
bred deltakelse fra alle befolkningsgrupper 
i Groruddalen. Frivilligheten skal gis gode  
rammer og utviklingsmuligheter.
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Årsrapport 2012



støyskjerm
 i Kalbakkveien Foto: m

arianne g
jørv.
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I 2012 ble fire prosjekter i Programområde 
1 ferdigstilt. Disse tiltakene har bidratt til 
å nå målene om bedre miljø langs veiene, 
bedre kollektivtransporttilbudet i dalen og 
sammenhengende gang-/sykkelveinett.
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1.1 Om Programområde 1 
I Programområde 1 Miljøvennlig transport i 
Groruddalen planlegges og gjennomføres tiltak for 
å nå fire delmål. Det første delmålet – Bedre miljø 
langs veinettet – oppnås ved opprusting av vei-
strekninger som gir økt trafikksikkerhet, reduserte 
støyulemper og bedret fremkommelighet for myke 
trafikanter. Delmål tre har som målsetning å bedre 
kollektivtransporttilbudet i dalen, noe som gjøres 
ved å bedre rutetilbudet, samt ved oppgradering av 
T-banestasjoner og bussholdeplasser og tilgjengelig-
heten til disse. For å bedre regulariteten er det også 
nødvendig å forbedre fremkommeligheten for bus-
sene, noe som kan gjøres bl.a. ved bygging av kollek-
tivfelt og bruk av aktiv signalprioritering. For å nå det 
fjerde delmålet – Sammenhengende gang- og sykkelvei-
nett – jobbes det med gang- og sykkelveistrekninger 
med mål om å bedre trafikksikkerhetet for myke trafi-

kanter og skape trafikksikre og effektive forbindelser 
mellom Groruddalen og resten av byen, samt innad i 
Groruddalen. 

Ett av delmålene – Mer miljøvennlig og effektiv gods-
terminal – oppfylles ikke gjennom prosjekter som 
finansieres gjennom ekstraordinære midler, men 
realiseres gjennom statlige etaters budsjetter. Dette 
er planlegging og utredning av hvordan man på en 
fremtidsrettet måte kan utvikle terminalen. Dette 
delmålet er derfor ikke ikke lenger del av satsingens 
målsetninger.  

Tungtransportplanen er ikke politisk vedtatt i perio-
den, noe som medfører at prosjekter som avhenger 
av denne, ikke har kunnet starte opp. Busslinje 59 
Tveita–Tonsenhagen er ikke videreført av Ruter i 2012 
og er nedlagt grunnet svakt passasjergrunnlag. 

2.1 Resultater 
Følgende fire tiltak ble ferdigstilt i 2012: 
•	 opprusting av 5 bussholdeplasser i Sagstuveien,  

ved grorud skole og i bekkenstenveien, 
•	 Støyskjerming i refstadveien, 
•	 Støyskjerming i krysset nordtvetveien x 

kalbakkveien 
•	 Støyskjerming i krysset Professor birkelands vei x 

grorudveien x turvei langs alnaelva d10. 

Fortauet i Hukenveien ble sluttfakturert i 2012. 
Tiltaket har bidratt til å bedre fremkommeligheten og 
trafikksikkerheten for gående i Hukenveien. 

I 2012 ble fem holdeplasser i henholdsvis 
Sagstuveien, Grorudveien ved Grorud skole og i 
Bekkenstenveien oppgradert under tiltaket Lehus og 
evt. høystandard /universellutformet bussholdeplasser, 
med formål om å bedre tilgjengeligheten til holde-
plassene og øke attraktiviteten til kollektivtransport.

1. ProgramomrÅde 1 – miljøvennlig 
tranSPort i groruddalen

2. reSultater og fremdrift 2012
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Videre er krysset Professor Birkelands vei x 
Grorudveien x turvei langs Alnaelva blitt strammet 
opp. Her er noe sluttarbeid med beplantning utført 
våren 2012. Mindre arbeider er også utført i krysset 
Nordtvetveien x Kalbakkveien. 

Fire plantiltak ble ferdigstilt i 2012. Dette var 
bygge plan for støyskjerming i Refstadveien, GS-vei 
Fossumveien Nord, Linjebakken skolevei/adkomst 
Høybråten-stasjonen og Støyskjerm i Nedre Kalbakkvei. 
Av disse er 3 tiltak under utførelse. 

Videre ble det arbeidet med planavklaringer for miljø-
prioritert gjennomkjøring (MPG) i Veitvetveien. 

Måloppnåelse sett opp mot delmålene for program-
området
Av de 9 tiltakene som det er jobbet med i 2012, bidrar 
5 tiltak til å oppfylle delmål 1, 1 tiltak til å nå delmål 2 
og 3 tiltak til å nå delmål 3. 

I programgruppen arbeides det videre med MPG i 
Veitvetveien for å redusere gjennomkjøring av tung-
transport og annen gjennomkjøringstrafikk, men også 
for å skape et bedre miljø og et trafikksikkerhetstiltak, 
med lavere hastighet og bedre forhold for myke tra-
fikanter. Videre er det to tiltak som reduserer luft- og 
støyforurensing. 

Utvikling av Alnabruterminalen omfatter komplekse 
planprosesser som har pågått og vil pågå over flere år, 
og det er dermed blitt vurdert som hensiktsmessig å 
ta disse ut av de årlige rapportene. Delmålet er derfor 
tatt ut av Programområde 1. 

Tiltaket MPG Veitvetveien må ses i sammenheng 
med bydelens arbeid med områdeløftet Veitvet–
Sletteløkka, og i 2012 gir Programområde 1 tilskudd 
til bydelen for å utarbeide en overordnet kunst- og 
utsmykningsplan for Veitvet–Sletteløkka i forbindelse 
med områdeløftet.

2.2 fremdrift 
I 2012 har porteføljen til Programområde 1 bestått av 
15 tiltak finansiert med Groruddalssatsings-midler. 

Generelt har fremdriften på tiltakene som ble star-
tet opp, vært god. Mange av tiltakene for 2012 
ble ikke startet opp som følge av faktorer uten-
fra. To av tiltakene sto i bero i påvente av vedtak 
på Tungtransportplanen. For MPG Brobekkveien/
Refstadveien ble det gjennomført anslag og usikker-
hetsanalyse, men er ikke planlagt videre som følge 
av byutviklingsplanlegging i Brobekk/ Vollebekk-
området. For tre av tiltakene, Brobekkveien Sør for 
Østre Aker vei, sykkeltiltak og sykkelparkering tilknyt-
tet kollektivknutepunkt og Vestlitorget har det ikke 
vært fremdrift som følge av mangel på ressurser til å 
gjennomføre planarbeidet. 

For to av tiltakene, GS-vei Fossumveien Nord og 
Linjebakken skolevei/adkomst Høybråten-stasjonen 
har fremdriften ikke gått som planlagt som følge av 
utfordringer i gjennomføringsfasen. 

Status og fremdrift for de enkelte prosjektene er 
beskrevet nærmere i avsnitt 4.1

ny støyskjerm i nedre kallbakkvei. Foto  marianne gjørv.
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3.1 Regnskap 
I 2012 er det tildelt 10 mill. kr. av 
Groruddalssatsingens ekstraordinære midler til 
Programområde 1. I tillegg ble det overført 15,1 mill. 
kr. fra 2011. Det totale budsjettet for 2012 var dermed 
på 25,1 mill. kr. Det blir fra 2012 til 2013 overført 11,49 
mill. kr., av dette er 8,51mill. kr. bundne midler.

Det er ikke tildelt ekstraordinære statlige midler til 
Programområde 1, og flere av prosjektene i planpro-
grammet forutsetter finansiering av ordinære midler. 

3. økonomiraPPortering 2012

1  Tallene er avrundet til hele tusen og fremstilles i mill. kr.
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mPg Brobekk-
veien/
Refstadveien 

bbj bym 0,9781 0,700 0 1,678 0,030 0 1,648 usikker-
hets-ana-
lyse

utføres 
ikke

1,4

1.
5.

07

sykkelpar-
kering i 
tilknytning til 
kollektivknute-
punkter 
– mulighets-
studie

alle bym/
ktP

0,100 0 0 0,100 0 0 0,100 ingen utføres 
ikke

3

1.
6.

08

fortau i  
Hukenveien 

brg bym 1,1502 0 0 1,150 1,488 0 -0,338 Sluttfaktu-
rering

ferdigs-
tilt

4

1.1
.1

0

støyskjerming
nedre  
kalbakkvei

bgr bym 3,000 0 0 3,000 0,017 3,000 3,000 Prosjekte-
ring

bygges 
2013

1

1.
2.

10

støyskjerming
– støyutred-
ning michele-
tveien mv. iht. 
forslag i tungtr.
plan

bal bym 0,300 0 0 0,300 0 0 0,300 kvu ikke 
startet 
opp

1

overSiktStabell over tiltak finanSiert over ekStraordinære midler 1

Tabell 5 
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mPg veitvet-
veien 

bbj bym 1,000 0,700 0 1,700 0,15 1,550 1,550 forprosje-
kt/reg.- / 
bygge plan/
gj.føring

under 
gjenno-
mføring

1,4

1.
4.

10

gs-vei fossum-
veien nord, 
strekningen 
karl fossums 
vei – Rv4

bSr bym 3,542 5,200 8,742 8,074 0,668 0,668  gj.føring gj.føring 
sluttar-
beider 
2013

4

1.
5.

10

Restriksjo-
ner på tunge 
kjøretøy i 
boligområder 

alle bym 0,300 0 0,300 0 0 0,300 kvu ikke 
startet 
opp

1

1.
7.

10

linjebakken: 
skolevei 

bSr bym/
jbv

0,340 2,500 0 2,840 0,787 2,050 2,050 Prosjekte-
ring/byg-
ging

under 
gjen-
nomfø-
ring

4

1.
9.

10

lehus og evt. 
høystandard-
oppgradering 
av bussholde-
plasser

alle bym 0,625 0 0 0,625 0,537 0 0 Prosjekte-
ring/ 
gj.føring

delvis 
ferdig-
stilt

3

1.1
0.

10

Brobekkveien 
sør for østre 
Aker vei – syk-
keltiltak

bbj bym 0,200 0 0 0,200 0 0 0,200 konsept - 
valgutredn-
ing

utføres 
ikke

4

1.1
.1

1

støyskjerming 
Refstadveien

bbj bym 2,892 0 0 2,892 1,647 1,245 1,245 Prosjekte-
ring/
gj.føring

ferdig 
bygget
Slutt-
fakt2013

1

1.
2.

11

krysset 
nordvetveien X 
kalbakkveien

bgr bym 0,370 0,250 0 0,620 0,624 -0,004 -0,004 Prosjekte-
ring/
gj.føring

ferdig 
bygget

4

1.
3.

11

krysset Profes-
sor Birkelands 
vei X grorud-
veien X turvei 
D10

bal bym 0 0,250 0 0,25 0,25 0 0 Prosjekte-
ring/
gj.føring

ferdig- 
stilt

4

1.
4.

11

vestlitorget: 
ombygging av 
snuplass m.m.

bSr bym 0,300 0,400 0 0,700 0 0 0,300 Prosjekte-
ring

ikke 
startet 
opp

1

su
m

15,10 10,00 0 25,10 13,60 8,51 11,49
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4.1 tiltak finansiert med ekstraordinære  
midler i 2012 

1.2.07 MPG Brobekkveien/Refstadveien
Tiltaket inkluderte opprinnelig også Nedre 
Kalbakkvei, men er senere gitt nytt navn da tiltakene 
i Nedre Kalbakkvei ble ferdigstilt i 2008 (etablering 
av støyskjermer). Tiltaket omfatter detaljplan/omre-
gulering for en løsning med gjennomgående gang-/
sykkelvei og grøntrabatt samt innsnevring av kjøre-
banen som ledd i miljøopprustingen av veistreknin-
gen. Reguleringsplanen ble behandlet i byrådet mai 
2011. Risikoanalyse ble utført i 2012 for å beregne 
kostnadene ved dette tiltaket. Tiltaket er ikke avklart 
planmessig, og planer for byutvikling på tilstøtende 
områder har innvirkning på planen for Brobekkveien. 
Dette tiltaket vil ikke bli videreført i 2013, og reste-
rende midler overføres til MPG i Veitvetveien for 
planperioden 2014–2016.

1.5.07 Sykkelparkering i tilknytning til kollektivknu-
tepunkter – mulighetsstudie
Prosjektet er et samarbeid mellom BYM og KTP AS 
for å bedre forholdene for trafikanter som ønsker å 
sykle til/fra stasjonene. I 2011 ble det avsatt midler til 
å utføre et pilotprosjekt for trygg sykkelparkering, en 
mulighetsstudie for avklaring av aktuelle fysiske løs-
ninger og driftskonsepter. Prosjektet ble ikke utført 
fordi man ikke har foretatt en overordnet evaluering 
av trygg sykkelparkering ved knutepunktene. Det 
ble i 2009 etablert ordinær sykkelparkering ved alle 
T-banestasjoner hvor det var tilstrekkelig med plass 
for å montere stativer. Dette prosjektet vil ikke bli 
videreført i planperioden, og midlene overføres til 
MPG Veitvetveien for planperioden 2014–2016.

1.6.08 Fortau i Hukenveien
Fortauet ble ferdigstilt i mai 2011 og vil bidra til å 
bedre trafikksikkerheten i Hukenveien. Noe etterar-
beid ble gjort i september–oktober. Arbeidet startet 

opp sommeren 2008, men byggestarten ble utsatt til 
2010 på grunn av behov for omprosjektering og økte 
kostnader. Prosjektet har hatt en totalkostnad på 6,8 
mill. kr, hvorav 1,150 har påløpt ved sluttoppgjør i 
februar 2012. Overforbruket dekkes av andre prosjek-
ter som ikke ble utført i 2012.

1.1.10 Støyskjerming Nedre Kalbakkvei – supplering
Tiltaket er en videreføring av deltiltak i MPG 
Brobekkveien/Refstadveien og omfatter planlegging 
og bygging av ca. 200 meter støyskjerm for å sup-
plere dem som allerede er bygd. Prosjektering startet 
i 2010, men arbeidet er blitt forsinket som følge av 
sykdom hos konsulent og behov for omprosjektering. 
Støyskjerm ble planlagt i 2012, og bygges i 2013. 
1.2.10 Støyskjerming – Støyutredning Micheletveien i 
henhold til forslag i tungtransportplanen 
Prosjektet har bakgrunn i anbefalte tiltak for å bedre 
bomiljøet i Tungtransportplan (TTP) for Groruddalen 
og er et utredningsprosjekt. Prosjektet ble ikke igang-
satt i 2012 fordi oppstart avventer politisk behandling 
av TTP.

1.3.10 MPG Veitvetveien
Prosjektet, som består av regulerings-/byggeplan, 
har til hensikt å bedre bomiljøet og øke trafikksik-
kerheten og framkommeligheten for myke trafikan-
ter på Veitvet. Forprosjekt ble utarbeidet av BYM i 
2010/2011. Bydel Bjerke har bidratt med faktainn-
henting og tilrettelegging for medvirkning fra bebo-
erne. Planinitiativ ble oversendt PBE i august 2011. 
Videre prosess avhenger av tilbakemelding fra PBE. 
Omorganisering i BYM har medført at prosjektet 
er blitt omfordelt i den nye organisasjonen. Det er 
gitt bidrag til kunstprosjekt i Veitvetveien i 2012. 
Prosjektets risiko er knyttet til mulige grunnervervs-
prosesser dersom reguleringsplan som går utover 
dagens veiareal. Det ble derfor i samråd med Plan- og 
bygningsetaten vedtatt utarbeidelse av et skisse-
prosjekt som starter opp i 2013.

4 detaljert beSkrivelSe av tiltakene



13

1.4.10 Gang-/sykkelvei Fossumveien Nord, streknin-
gen Karl Fossums vei – Rv4
Tiltaket må ses i sammenheng med tiltaket Gang-/
sykkelvei i Fossumveien Syd og har som mål å oppnå 
en sammenhengende gang-/sykkelvei mellom Rv4 og 
Østre Aker vei. Tiltaket er under gjennomføring og 
var planlagt gjennomført ved utgangen av 2012. Det 
har møtt noen utfordringer i gjennomføringen, og en 
tidlig vinter i 2012 har ført til at en del etterarbeider 
må utføres i 2013. 

1.5.10 Restriksjoner på tunge kjøretøy i boligområder 
Prosjektet har bakgrunn i anbefalte tiltak for å bedre 
bomiljøet i Tungtransportplan (TTP) for Groruddalen 
og er et utredningsprosjekt. Prosjektet har stått på 
vent i flere år da det avventer politisk behandling av 
TTP. 

1.7.10 Linjebakken: skolevei
Tiltaket har som mål å gjøre skoleveien tryggere og 
øke tilgjengeligheten til Høybråten stasjon. I løpet 
av 2012 leverte konsulenten byggeplan. Byggestart 
for tiltaket var høsten 2012, men svært utfordrende 
gjennomføring av tiltaket gjør at kostnadene er økt 
betydelig og fremdriften er forsinket. Tiltaket skal stå 
ferdig i slutten av 2013.

1.9.10 Lehus og evt. høystandard-oppgradering av 
bussholdeplasser
Målet med tiltaket er å bedre tilgjengeligheten til og 
oppgradere holdeplasser for å øke attraktiviteten for 
de kollektivreisende. I 2011 og 2012 ble det planlagt 
og ombygd flere holdeplasser til høystandard holde-
plasser med universell utforming. Dette arbeidet ble 
sluttført i 2012.  

1.10.10 Brobekkveien sør for Østre Aker vei – sykkel-
tiltak
Brobekkveien, som en del av det sekundære syk-
kelveinettet, framstår som en viktig tverrforbindelse 

mellom to hovedsykkelruter. Målet med tiltaket er å 
gjøre en evaluering av hvilke lenker som mangler, og 
foreslå valg av løsning på aktuell strekning for videre 
planlegging. Det er utført en konseptvalgutredning, 
men tiltaket har stått i bero i mangel av prosjektleder.  

1.1.11 Støyskjerming Refstadveien
Prosjektet omfatter byggesøknad og bygging av støys-
kjerm i Refstadveien. Tiltaket er ferdigstilt, men noe 
etterarbeid og sluttfaktura vil komme i 2013. 

1.2.11 Krysset Nordtvetveien X Kalbakkveien
Målet med tiltaket er å gjøre skoleveien tryggere 
og omfatter både prosjektering og gjennomføring. 
Tiltaket har bakgrunn i bydelens innspill. Krysset ble 
strammet opp vinteren 2011, men gjenstående slutt-
arbeid med belysning og reasfaltering ble utført våren 
2012.  

1.3.11 Krysset Professor Birkelands vei X Grorudveien 
X turvei langs Alnaelva (D10)
Oppstrammingen av krysset Professor Birkelands vei 
X Grorudveien X turvei D10 ble gjennomført vinteren 
2011. Tilsvarende for dettet tiltaket er sluttfaktura 
med gjenstående sluttarbeid med beplantning gjen-
nomført i 2012. 

1.4.11 Vestlitorget: ombygging av snuplass m.v.
Tiltaket har bakgrunn i bydelens ønske om å ruste 
opp Vestlitorget, og bedre trafikale forhold og parke-
ringsløsninger. Målet er utarbeidelse av en byggeplan. 
Prosjektet ble tidligere startet opp internt i BYM, men 
har siden september 2011 stoppet opp på grunn av 
manglende kapasitet og behov for ny prosjektleder.
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veitvetveien er sterkt trafikkert. Foto  marianne gjørv.

Her bygges det ny gang- og sykkelvei. Foto  marianne gjørv.
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2 gang-/sykkelvei vollebekk–
Alna st.

alna 
bjerke

Svrø 5 reguleringsplan ble vedtatt av bystyret 
den 25.8.2010, men ble opphevet av fyl-
kesmannen. byrådet har avgitt innstilling 
og Svv vente nytt vedtak i mars 2013. byg-
geplanarbeid forventes oppstartet 2013.

3 Rv191 nedre kalbakkvei i 4 
felt fra strømsveien–Alfa-
setveien inkl. kollektivfelt i 
strømsveien      

alna Svrø 0 gjennomført og totalkostnad er ca. 50 
mill. kr. kun etterarbeider i 2012.

4 miljøfartsgrense langs Rv4 bjerke
grorud

Svrø 0,2 miljøfartsgrense på 60 km/t i trondheims-
veien for januar–februar 2012.

5 gang-/sykkelvei lørenskog–
grorud

Stovner
grorud

Svrø 0 byggeplan utført i 2012.  
gjennomføres i 2013.

6 sykkelrute e6, furuset–by-
grensa. fase 1: jerikoveien 
til Bjørnheimveien.

alna
Stovner

Svrø 0 Sykkelruten er ferdig bygget.  
kun etterarbeider i 2012. 

7 Reetablering av grøntanlegg 
e6/Rv4 og fjerning av van-
dringshindre i Hovinbekken

alle Svrø 0 0 ingen aktivitet i 2012.

8 gang-/sykkelvei langs tve-
tenveien fra østensjøveien 
til Ole Deviks vei

alna bym 0 Planskisse ble ikke innsendt Pbe som plan-
lagt da det i 2011 dukket opp behov for å 
vurdere etablering av kollektivfelt i forbin-
delse med prosjektet. ny kvu utarbeides, 
men er blitt utsatt til 2013.

9 gang og sykkelvei langs 
tvetenveien fra Ole Deviks 
vei til Haugerud

alna bym 2,9 reguleringsplan ble vedtatt i 2012. det 
har foregått et arbeid på byggeplan i 2012.  
anlegg start er satt til høsten 2013.

10 gang og sykkelvei langs 
tvetenveien fra Haugerud 
til e6

alna bym 1,5 anlegget startet opp høsten 2012. blir 
sluttført august 2013. 

11 sykkelfelt i Ole Deviks vei alna bym 11,3 tiltaket bygd i 2012.  
12 økt kapasitet linje 5 ruter 8 6-vogns tog på alle adganger o3-midler
13 Oppgradering av støyskjerm 

Brobekk–linderud, Rv4
bjerke Svrø 11,4 utført i 2012

sum 24,6 15,7

budsjett 2012

Statens vegvesen Region øst (SVRØ), Støyskjerm langs Trondheimsveien ved Veitvet–Sletteløkka i planlegges i samme område, antatt byggestart 2014.  
Dette er også viktige tiltak for områdeløftet på Veitvet–Sletteløkka under Programområde 3A.

15

krysset kalbakkveien x nordvetveien er strammet opp. Foto roy tjomsland.

4.2 tiltak finansiert med ordinære midler i 2012

Tabellen under gir en samlet oversikt over tiltak 
finansiert med ordinære midler i Groruddalen. 12 
ordinære kommunale og statlige tiltak er definert i 
Groruddalssatsingen for 2012.
Følgende tiltak ble ferdigstilt i 2011:
•	 rv191 nedre kalbakkvei i 4 felt fra Strømsveien–

alfasetveien inkl. kollektivfelt i Strømsveien  
•	 Sykkelfelt i ole deviks vei
•	 Sykkelrute e6, furuset–bygrensa. fase 1: jerikoveien 

til bjørnheimveien.
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strategiplan 2013-2016

del 2



støyskjerm
 i n

edre Kalbakk vei. 
Foto: roy tjom

sland.

17

Programområde 1 miljøvennlig transport i groruddalen har ambisiøse mål 
og delmål. for å nå disse målene er det nødvendig å se muligheter for 
hvordan ekstraordinær innsats kan bygge opp under det som gjøres gjennom 
ordinære budsjetter. en viktig strategi for Programområde 1 er å prioritere 
to mellomstore prosjekter som kan ferdigstilles i løpet av programperioden. 
Dette for å styrke graden av måloppnåelse og synliggjøre programområdets 
innsats. I løpet av handlingsprogramperioden vil også viktige støyskjermings- 
og trafikksikkerhetstiltak bygges, opprusting og universell utforming av tre 
t-banestasjoner og bygging av viktige strekninger i gang- og sykkelveinettet 
ferdigstilles. 
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oppgradert holdeplass i nedre kalbakkvei. Foto: marianne gjørv.

Strategien for Programområde 1 Miljøvennlig 
Transport i Groruddalen gjelder for perioden 2013–
2016. Tidsperioden er valgt ut fra at flere av tiltakene 
innenfor programområdet er tidkrevende å gjennom-
føre. 

For å få en samlet oversikt over tiltak som planlegges 
gjennomført i Groruddalen, består strategien, utover 
tiltak som planlegges finansiert med ekstraordinære 
satsingsmidler, også av tiltak som planlegges finansi-
ert over ordinære budsjetter. I tillegg til denne fireå-
rige strategien utarbeides det i Programområde 1 også 
årlige tiltakslister.

Programområdet mottar ekstraordinære midler fra 
kommunens bidrag til Groruddalssatsingen. I tillegg 
kommer ordinære kommunale og statlige midler til 
prosjekter i Groruddalen. 

1.1 utfordringer for groruddalen  
Det er store og komplekse utfordringer knyttet til 
transport i Groruddalen. Tre sterkt trafikkerte hoved-
veier går gjennom dalen og skaper støy- og luftforu-
rensing, samt fysiske barrierer. Hovedbanen og de to 
T-banelinjene i dalen medvirker til ytterligere støyfor-
urensing og barriereeffekter. I bunnen av dalen finner 
vi dessuten den nasjonale godsterminalen på Alnabru 
hvor det planlegges for økt godstransport. Særlig for 
bomiljøene i nærheten av de store samferdselsanleg-
gene og myke trafikanter byr støy- og luftforurensin-
gen og barrierene på store utfordringer.

1. innledning

del 2
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2. mÅl for ProgramomrÅde 1 miljø-  
     vennlig tranSPort i groruddalen

Målet for Programområde 1 Miljøvennlig transport i 
Groruddalen består av ett hovedmål og tre delmål. 
Hovedmålet ble vedtatt på politisk møte i 2007, 
programgruppen har foreslått å endre delmålene, og 
dette behandles i SUG 1/13. Delmålene tilsvarer den 
tematiske inndelingen av programområdet. 

2.1 Hovedmål for Programområde 1
Målet er å styrke miljøvennlig person- og godstran-
sport, oppnå bedre luftkvalitet og mindre støy, estetisk 
opprusting, universell utforming og trafikksikkerhet. 
Programmet skal bidra til at Groruddalen inngår som 
en integrert del av et miljøvennlig transportsystem for 
Osloregionen.

nye delmål for Programområde 1
1. miljø og trafikksikkerhet langs veinettet skal bedres 
2. kollektivtransporttilbudet i groruddalen skal 

bli bedre, blant annet på tvers av dalen, og 
tilgjengeligheten til stasjoner skal bedres.

3. gang- og sykkelveinettet skal bli sammenhengende. 

2.2 kobling mellom hovedmål og Programom-
råde 1
En viktig del av satsingen er å se tverrsektorielle sam-
menhenger mellom de fire programområdene slik at 
det skapes synergieffekter. Det er derfor viktig å koble 
tiltakene i Programområde 1 ikke bare til respektive 
hovedmål og delmål, men også til de andre program-
områdene og det langsiktige hovedmålet for satsin-
gen. 

Et viktig ledd av hovedmålet for satsingen er å utvikle 
inkluderende samarbeidsformer mellom ulike aktø-
rer. Programgruppearbeidet gir en arena hvor bydeler 
og etater møtes, og har ført til bedre kommunikasjon 
og samarbeid etatene imellom og mellom etatene 
og bydelene. Bydelenes innspill, basert på lokale 
medvirkningsprosesser, blir nøye vurdert av den 
etaten som sitter med gjennomføringsansvaret. Når 
bydelsinnspill faller inn under eksisterende over-

ordnede planer, blir disse prioritert i fordelingen av 
ekstraordinære kommunale midler. Tiltak finansiert 
over ordinære midler, som er høyt ønsket lokalt, blir 
forsøkt løftet frem. 

Tiltak som gjennomføres innenfor Programområde 1, 
vil – i tillegg til å løse problemer og ulemper direkte 
knyttet til transport – også bidra til estetisk opprus-
ting av områder som kan gi positive ringvirkninger 
for omdømmet og stedsidentiteten blant beboere i 
Groruddalen. Spesielt i tilfeller hvor tiltak fra flere av 
programområdene kombineres, vil slike ringvirknin-
ger kunne oppstå.

2.3 målgrupper
Målgruppen for Programområde 1 er på et overord-
net nivå alle beboerne i Groruddalen. Når det gjelder 
delmål 1 – Bedre miljø og trafikksikkerhet langs veinet-
tet – er det først og fremst beboerne langs og brukerne 
av veinettet i områder med høy gjennomgangstrafikk 
av gods- og persontransport som er målgruppen. 
Målgruppen for det andre delmålet – Bedre kollektiv-
transport – er alle beboerne i Groruddalen og øvrige 
reisende med transportbehov internt i Groruddalen 
og til/fra Groruddalen. Når det gjelder delmål 3 
– Sammenhengende gang- og sykkelveinett – er mål-
gruppen delt ut fra ulike brukeres behov. Behovene 
kan være transport til og fra målpunkter som skole 
og arbeid, til og fra holdeplasser og kollektivknute-
punkter og på tvers av dalen, samt til bruk for trim og 
rekreasjon.
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Tidligere har man fokusert på planlegging av tiltak for 
gjennomføring på et senere tidspunkt, med finansier-
ing til disse tiltakene gjennom ordinære budsjetter. 
Denne strategien har resultert i få konkrete gjennom-
førte tiltak. Det ble i 2012 valgt å endre strategi til å 
sluttføre alle mindre påbegynte tiltak og prioritere to 
større prosjekter for gjenværende periode av sat-
singen. De to prosjektene som er valgt, skal bidra til 
styrket måloppnåelse, synlige prosjekter, styrket og 
forutsigbar gjennomføring.

De to prosjektene som er valgt er MPG Veitvetveien 
og Gateterminal ved Stovner T-banestasjon. 

Programgruppe 2 har jobbet med et tiltak for eta-
blering av Bydel Stovners bydelspark. For å kunne 
realisere denne parken var man avhengig av å rydde 
opp i veianlegget ved Stovner T-banestasjon. Det 
ble derfor valgt å prioritere bruk av PG1-midler på 
dette prosjektet for å realisere en ny gateterminal. 
Bygging av terminalen er en forutsetning for at man 
også skal kunne bygge ut den planlagte Linjeparken 
foran Stovnersenteret. Kombinasjonen av PG1- og 
PG2-midler til utbygging av Gateterminalen og 
Linjeparken samt utbygging av Stovnersenteret med 
tilhørende opprusting av uteområdet foran senteret 
vil bidra til å styrke stedsidentiteten for Stovner.

Programgruppen vil i hele perioden jobbe for å koor-
dinere planer i Groruddalen og skape synergi mellom 
tiltak finansiert gjennom ordinære og ekstraordinære 
budsjetter.  

3.1 generelle kriterier for valg av tiltak finansiert 
med ekstraordinære midler
 
For valg av prioriterte tiltak i programområdet vil 
det bli lagt vekt på følgende forhold:

•	 tiltaket faller inn under eksisterende, overordnede 
transportplaner

•	 tiltaket støtter opp om hovedmål eller delmål for 
Programområde 1

•	 mulighet for helhetlige/strekningsvise effekter
•	 tiltak som kan påvirke allerede igangsatte planer 

positivt
•	 tiltak som omfatter estetisk opprusting gjennom 

opprydding og beplantning
•	 tiltak som virker inn mot en områderettet og 

tverrsektoriell innsats, herunder især tiltak som kan 
ha positiv effekt for bedring av bomiljøet og dermed 
også levekårene

•	 tiltak som kan realiseres innen 2016

Da satsingen ble etablert, ble det lagt til grunn at den 
ikke skulle omfatte større infrastrukturtiltak. I forelig-
gende handlingsprogram tas det imidlertid med en 
oversikt over store infrastrukturtiltak av betydning for 
å få en samlet oversikt over planlagte tiltak som faller 
tematisk inn under målene for Programgruppe 1.

3. ny Strategi



En hovedutfordring i Groruddalen er miljøbelast-
ningen fra person- og godstransport på vei. Store 
veitrafikkmengder skaper utfordringer for myke tra-
fikanters framkommelighet og trafikksikkerhet, samt 
for kollektivtransport på vei (buss).

Programområdet arbeider for at støyulemper og luft-
forurensing skal reduseres og trafikksikkerheten skal 
økes. I tillegg skal estetisk opprusting vektlegges. Det 
skal spesielt fokuseres på å finne gode løsninger for 
styring av godstrafikken. For å fremme miljøvennlig 
transport gjennom økt bruk av sykkel og kollektiv-
transport er også tiltak for bedre framkommelighet 
og trafikksikkerhet for disse to trafikantgruppene en 
viktig del av alle miljøopprustingstiltak som gjøres. I 
tillegg til å planlegge og iverksette fysiske tiltak er det 
også viktig å se på hvilke positive miljøeffekter man 
kan oppnå ved å bruke trafikkregulerende tiltak ved 
bruk av skiltvedtak i form av reduserte fartsgrenser, 
parkeringsregulering og lignende.

I perioden 2013–2016 prioriteres  
følgende typer tiltak: 
•	 tiltak med reduserende effekt i forhold til støy og 

luftforurensning
•	 tiltak for å oppgradere trafikkbelastede samleveier 

gjennom boligområder for økt trafikksikkerhet og 
miljøopprusting

•	 trafikksikkerhetstiltak for øvrig

4.1 tiltak for perioden 2013–2016
Tiltakslisten under gir en oversikt over tiltakene som 
faller inn under delmål 1 – Bedre miljø og trafikk-
sikkerhet langs veinettet. Tiltakene er så langt som 
mulig konkretisert og tidfestet med tanke på planleg-
gingsfaser og gjennomføring. 

4.2 Pågående saker utenfor satsingen som er av 
betydning for programområdet:
Listen under gir en oversikt over større tiltak som har 
stor innvirkning på Programområde 1. Listen er satt 
inn for å gi en total oversikt over alle tiltak som faller 
tematisk inn under delmålet i Groruddalen. Disse 
tiltakene er imidlertid ikke definert som en del av 
satsingen.
•	 rv150 ring 3 ulven–Sinsen, under bygging – 

ferdigstilles 2014 (Svrø)
•	 Planprogram for rv4 fossumdiagonalen (Svrø) 

– planprogram til behandling (merk at utredede 
alternativ med nedbygging av eksisterende 
rv4 trondheimsveien ikke omfattes av 
prosjektporteføljen i oslopakke 3/ 
kommuneplan 2008) 

•	 alnabruterminalen – reguleringsplan  
vedtatt 17.02.2010

•	 lokk over e6 i groruddalen –  
mulighetsstudie gjennomført 2010 (Svrø)

•	 Plan for tungtransportnett i groruddalen 
(vegdirektoratet m.fl.)

4. bedre miljø og trafikkSikkerHet 
langS veinettet
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1 mPg Brobekkveien/Refstadveien bjerke bym 5
2 mPg veitvetveien, østre Aker vei– trondheimsveien bjerke bym 0

3 supplerende støyskjermingstiltak i  nedre kalbakkvei nord for østre Aker vei grorud bym 0,2
4 supplerende støyskjermingstiltak i Brobekkveien nord for østre Aker vei.  

støyskjerming i Refstadveien
bjerke bym Planlegging 2011–2013

5 veitvet–sletteløkka, støyskjerming bjerke Svrø detaljplan avsluttet 
2012

antatt byggestart 
2014

6 støyskjerming (enkelttiltak) iht. forurensnings¬loven – e6 og Rv4 alle Svrø Planlegging +  
gjennomføring

2013

7 nye busser med redusert utslipp og støy alle ruter innkjøp og drift fortløpene

8 gateterminal m.m. stovner t Stovner bym Planlegging +  
gjennomføring

2012–2016

4 Tidsrammen samsvarer med prosessene som er listet og gir en indikasjon på når nevnte prosess antas å være ferdigstilt. Flere av tiltakene har et langsiktig 
perspektiv som går ut over tidsperioden for dette handlingsprogrammet.
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1 økt tilgjengelighet og oppgradering av innendørs t-banesta-
sjoner på groruddalsbanen.

alle ktP 
aS

gjennomføring 2013–2016

2 økt tilgjengelighet til stoppe- og omstigningspunkter  
(gateterminalen ved stovner t)

Stovner bym Planlegging +  
gjennomføring

2013–2016

3 gang- og sykkelvei mellom vollebekk t-banest. og Alna st.  
(også listet under g/s-veier)

bjerke Svrø Planlegging +  
bygging

2013–2016

4 kollektivfelt tvetenveien (østgående kollektivfelt mellom 
stordamveien og  Ytre Ringvei)

alna bym Planlegging +  
gjennomføring

2013–2015

5 grorud jernbanestasjon, opprusting grorud jbv mindre opprustingstiltak, heis vurderes 
uavhengig av oppgradering av gods-
terminalen

2014–2016

6 kollektivfelt for ekspressbuss Rv4 bjerke Svrø Planlegging + bygging 2014–2016
7 linjebakken, tilgjengelighet til Høybråten stasjon  

(må ses i smh. med tiltak nr. 27 under delmål 4)
Stovner bym gjennomføring 2013

God tilgjengelighet til stasjoner og holdeplasser, gode 
rutetilbud og opplysning om tilbudet er avgjørende 
for å få flere til å velge kollektivtransport fremfor bil i 
Groruddalen. Her spiller særlig pålitelighet, fleksibilitet 
og framkommelighet inn.

Det vil under delmålet jobbes videre med oppgra-
dering til metrostandard på T-banenettet samt flere 
tiltak for universell utforming av stasjonene. Andre 
viktige virkemidler er økt regularitet og frekvens 
på T-banelinjene. Videreføring av driftstilskudd til 
bussforbindelser på tvers av dalen er også viktig. For 
å bedre regulariteten er det også nødvendig å for-
bedre framkommeligheten for flere av busslinjene i 
dalen. For å bedre kollektivtilbudet på jernbanen skal 
Jernbaneverket fornye stasjoner og adkomst til stasjo-
ner på hovedbanen. 

I perioden 2013–2016 prioriteres følgende type 
tiltak innenfor delmål 3:  
•	 modernisering og universell utforming av tog- og 

t-banestasjoner samt bussholdeplasser
•	 framkommelighetstiltak for buss
•	 bedre skilting til stasjoner og kollektivknutepunkt
•	 økt tilgjengelighet/snarveier til stasjoner
•	 bedre informasjon om avganger/ankomster for tog, 

buss og t-bane ved kollektivknutepunkt 

5.1 tiltak for perioden 2013–2016:
Tiltakslisten under gir en oversikt over tiltakene som 
faller inn under delmål 2 – Kollektivtransporttilbudet 
i Groruddalen skal bli bedre, blant annet på tvers 
av dalen, og tilgjengeligheten til stasjonene bedres. 
Tiltakene er så langt som mulig konkretisert og tidfes-
tet med tanke på planleggingsfaser og gjennomføring. 

5.2 Pågående saker utenfor satsingen som er av 
betydning for programområdet:
Listen nedenfor gir en oversikt over større tiltak med 
stor innvirkning på programområdet som ikke er defi-
nert som en del av satsingen, men som faller tematisk 
inn under delmål 3. 

•	 lørensvingen med løren stasjon (bygges fra 2013)
•	 tverrforbindelse mellom økern og furusetbanen 

(under utredning) 
•	 opprusting av innendørsstasjoner på grorudbanen 

og noe sportekniske arbeider
•	 trikk tonsenhagen, forslag til reguleringsplan til 

offentlig ettersyn i 2013 

5. bedre kollektivtranSPort
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1 gang/sykkelvei vollebekk–Alna st. (også listet under kollektivtrafikk) alna Svrø Planlegging + bygging 2013–2016
2 gang-/sykkelvei rute e6, Ole Deviks vei– teisenveien bjerke Svrø gjennomføring 2014–2016

3 gang-/sykkelvei rute Rv163 grorud–lørenskog alna Svrø gjennomføring 2013–2014
4 gang-/sykkelvei rute Rv163 veitvet–grorud alna Svrø Planlegging + gjennomføring Planlegging er 

utført, men bygging 
er usikkert

5 skilting av sykkelveinettet Stovner Svrø Prosjektering + gjennomføring løpende tiltak

6 gang-/sykkelvei langs tvetenveien, parsell østensjøveien– 
Ole Delviks vei 

alna bym Planlegging + gjennomføring 2013–2015 

7 gang-/sykkelvei langs tvetenveien, parsell Ole Deviks vei–Haugerud bjekre bym Planlegging + gjennomføring 2013–2015

8 gang-/sykkelvei langs tvetenveien, parsell Haugerud – e6 allev bym gjennomføring 2013

9 gang-/sykkelvei fossumveien mellom karl fossums vei og tokerud-
dalen (ses i sammenheng med planene for linjeparken i Pg2)

alna bym Planlegging + gjennomføring 2013–2016

10 gang-/sykkelvei fossumveien nord alna bym gjennomføring 2013

11 Oppgradering og ny tilkobling gs-forbindelser/fortauforbindelse 
med utbedring av veitvetveien

alna bym Planlegging + gjennomføring 2013–2016

12 linjebakken: skolevei Stovner bym/  
jbv

gjennomføring 2013

For å få flere til å gå og sykle er det viktig med et lett 
tilgjengelig og sammenhengende gang- og sykkel-
veinett med god dekningsflate, samt tilknytning til 
attraktive byrom, tur- og grøntområder. Videre bidrar 
gode ferdselsårer for myke trafikanter til å bedre til-
gjengeligheten til kollektivtransporten.

Manglende lenker i hovedsykkelveinettet i 
Groruddalen har høyest prioritet, dernest kommer 
lenker i det sekundære og lokale sykkelveinettet. 
Det vil videre bli satset på å etablere flere snarveier 
til turveinettet, samt å bedre gang- og sykkelveinet-
tet på tvers av dalen. For sykkel- og turveinettet skal 
det vurderes skilting fortløpende, noe som er spesielt 
viktig i forbindelse med kollektivknutepunkter for å 
tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport. 

For å øke mulighetene for å kombinere sykling med 
kollektivtransport er det også etablert flere og bedre 
sykkelparkeringer på T- og jernbanestasjoner. Dette 
faller også innunder delmål 2.

I perioden 2013–2016 prioriteres følgende typer 
tiltak innenfor delmål 3: 

•	 fysisk tilrettelegging av sykkel- og gangveier
•	 utbygging av manglende lenker i 

hovedsykkelveinettet
•	 Suppleringer med sekundært og øvrig lokalt 

sykkelveinett
•	 tverrforbindelser i dalen 
•	 Snarveier: nyetablering og tilrettelegging av 

eksisterende
•	 Skilting av gang- og sykkelveinettet

6.1 tiltak for perioden 2013–2016:
Listen under gir en oversikt over tiltakene som faller 
inn under delmål 3 – Sammenhengende gang- og syk-
kelveinett. Tiltakene er så langt som mulig konkreti-
sert og tidfestet med tanke på planleggingsfaser og 
gjennomføring.

6. SammenHengende gang- og  
Sykkelveinett
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gateterminal m.m.
stovner/linjeparken

byggeplan bym Stovner   10 10 0 1,2,3

sum      10 10 0  
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0 støyskjerming nedre  
kalbakkvei

gj.føring bym grorud 2,983 0 0 0 0 1,2

1.
3.

10

mPg veitvetveien regulering bym bjerke 1,55 0,5 3 8 16,8 1,4

1.
4.

10

gs vei fossumveien nord,  
bygging av delstrekning  
tokeruddalen–Rv4

gj.føring bym Stovner 0,668 2,832 0 0 0 4

1.
7.

10

linjebakken skolevei/adkomst
Høybråten stasjon – byggeplan

gj.føring bym Stovner 2,05 1,66 0 0 0 4

1.1
.1

1 støyskjerming Refstadveien gj.føring bym bjerke 1,245 0,2 0 0 0 1

n
Y

gateterminal m.m.
stovner/linjeparken

byggeplan bym Stovner  4,808 6 2,198 0 1,2,3

 

Overførte midler fra andre 
prosjekter 2012 som benyttes på 
gateterminalen ved stovner t

   2,994      

sum    11,49 10 9 10,198 16,8  

24

De totale kostnadene for de planlagt gjennomførte 
prosjektene for perioden 2013–2016 er på 77,5 mill. kr. 
Tilgjengelige midler fra PG1 er 11,5 mill. kr., som over-
føres fra 2012, og 46 mill. kr. for perioden 2013–2016. 
PG2 vil bidra til finansiering av Gateterminalen med 20 
mill. kr. Dette gir en total finansiering på 77,5 mill. kr., 

noe som tilsier at finansieringen skal være sikret for 
disse prosjektene. Det gjøres imidlertid oppmerksom 
på at det ikke er utført usikkerhetsanalyse med bruk av 
anslagsmetoden for prosjektene MPG Veitvetveien og 
gateterminal ved Stovner T-banestasjon.  

7. StrategiSk inveSteringSPlan  
2013–2016

Tabell over tiltak finansiert med ekstraordinære midler 2013 og skisse for 2014–2016

Tabell over tiltak som delfinansieres med PG2-midler
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Foto: roy tjom
sland.
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Dette kapittelet inneholder en oversikt over tiltak det vil 
bli jobbet med i groruddalen i 2013. Oversikten er delt 
mellom tiltak finansiert med ekstraordinære midler, og 
tiltak finansiert med ordinære statlige og kommunale 
midler. I 2013 er 10 mill. kr. groruddalssatsings-midler 
fordelt på seks tiltak. målet for arbeidet i 2013 er å 
komme nærmere gjennomføring av de store tiltakene 
som miljøprioritert gjennomkjøring i veitvetveien og 
bygging av ny gateterminal ved stovner t-banestasjon, 
samt sluttføring av prosjekter påbegynt i 2012. 

Foto  Tore Fjeld.
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Fire påbegynte prosjekter sluttføres i 2013. Tiltakene 
er vist i tabell nedenfor.

I tillegg utføres prosjektering av miljøprioritert gjen-
nomkjøring i Veitvetveien inkludert sykkelvei fra 

Nedre Kalbakkvei til Veitvetveien og veisystem med 
tilhørende gateterminal for å få etablert Stovners 
bydelspark Linjeparken.

2.1 tiltak finansiert med ekstraordinære midler 
De 10 mill. kr. som ble bevilget i 2013 og de 11,5 mill. 
kr. som ble overført fra 2012, gir et totalt budsjett på 
21,5 mill. kr. i 2013. Det er ett nytt tiltak, og resterende 
tiltak er videreført fra tidligere år. Tiltaksporteføljen 
består av fire tiltak som videreføres fra 2010, ett 

tiltak som videreføres fra 2011, ett nytt tiltak som 
Programgruppe 2 har utarbeidet reguleringsplan for. 
Beløpene er basert på 2012-tall, og det gjøres opp-
merksom på at det er skjedd en endring i regelverket 
for momskompensasjon som medfører en økning fra 
ca. 12 til 25 % moms på samferdselsprosjekter. 

1. Prioriteringer 2013

2. ekStraordinære midler 2013
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0

støyskjerming 
nedre kal-
bakkvei  

tiltaket gjelder planlegging og bygging av 200 meter 
støyskjerm.  bygges i 2013. 

gj.føring bym grorud 2,983 0 1

1.
3.

10

mPg veitve-
tveien

målet er å bedre bomiljøet og å øke trafikksikkerheten 
og framkommeligheten for myke trafikanter på veitvet. 
tiltaket gjelder regulerings-/byggeplan/bygging.

forprosjekt
(byggeplan)

bym bjerke 1,55 0,5 1,4

1.
4.

10

gs-vei fossum-
veien nord, 
strekningen 
karl fossums 
vei–Rv4: 
bygging av 
delstrekningen 
tokuerudda-
len–Rv4

bakgrunn er ønske om å oppnå en sammenhengende 
gang-/sykkelvei langs fossumveien mellom rv4 og østre 
aker vei. Prosjektet er planlagt og delvis bygget i 2012, det 
gjenstår sluttarbeider som utføres våren 2013. 

gj.føring bym Stovner 0,668 2,832 4

1.
7.

10

linjebak-
ken skolevei/
adkomst Høy-
bråten stasjon 
– byggeplan 

tiltaket har som mål å gjøre skoleveien tryggere og øke 
tilgjengeligheten til Høybråten stasjon. deler av prosjektet 
er utført i 2012, resterende arbeider utføres i 2013.

konseptvalg-
utredning/pro-
sjektering

bym Stovner 2,05 1,66 4

1.1
.1

1

støyskjerming 
Refstadveien 

bygging av støyskjerm i henhold til anbefalinger i tidligere 
utført støykartlegging. ferdig bygget i 2012, sluttfakture-
ring i 2013.

gj.føring bym  bjerke 1,245 0,2 1

ny

gateterminal 
m.m. stovner/
linjeparken

bedre miljøet i området ved å etablere bydelspark for 
Stovner, bedre gang- og sykkelvei, etablere bussterminal 
og rydde opp i veiarealene. veier må legges om for å 
bygge park. Pg2-midler til utarbeidelse av byggeplan og 
forberedende arbeider ved omlegging av veier. tiltaket 
omfatter ikke park.

byggeplan bym Stovner 0 4,808 1,2,3

O
ve

rf
ør

in
g

Overførte mid-
ler fra andre 
prosjekter som 
ikke videre-
føres.

2,994

su
m

11,49 10,0

Oversiktstabell over tiltak finansiert med ekstraordinære midler 20131 

Tallene er avrundet til hele tusen og fremstilles i mill. kr
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1

gang-/sykkelvei vollebekk–Alna st. ny hørings-/reguleringsplan regulerings-
plan

alna Svrø 0,1

2

miljøfartsgrense langs Rv4 gjennomføring bjerke,
grorud

Svrø 0,2

3

Reetablering av grøntanlegg e6/
Rv4 og sanering av bunnsedimen-
tene i groruddammen 

foreløpig ingen bevilgning gjennomføring alle Svrø/
vav

2

4

støyskjerming etter forurensnings-
loven e6/Rv4

tiltak i boliger Planlegging/
bygging

alle Svrø 1,5

5

Holdeplassoppgradering e6/Rv4 Planlegging v/grorud stasjon Planlegging/
bygging

alle  Svrø 6,1 0,2

6

gang- og sykkel vei langs tveten-
veien fra østensjøveien til Ole 
Deviks vei

oppstart intern kvu i februar 2013. Skal vise løs-
ning for nederste parsell i sykkelrute tvetenveien 
felt fram til Helsfyr. i prosjektet inngår også å 
beskrive løsning for kollektivtrafikk fra innspurten 
til østensjøveien. kvu skal være ferdig i løpet av 
2013.

konseptvalg-
utredning

alna bym 0,5

7

gang-/sykkelvei langs tvetenveien 
fra Ole Deviks vei til Haugerud

reguleringsplan vedtatt i november 2012 for syk-
kelvei med fortau, kollektivfelt og oppgradering av 
kantstopp. arbeider med konkurranse-grunnlaget 
pågår med tanke på utlysning før sommeren 2013 
og oppstart anlegg august 2013

Prosjektering/ 
bygging

alna bym 25

8

gang-/sykkelvei lørenskog–grorud byggeplan er utført i 2012. gjennomføres i 2013 bjerke 
grorud

Svrø 12

9

gang-/sykkelvei langs tvetenveien 
fra Haugerud til e6

byggestart nov. 2012 med grunnarbeider, ferdigs-
tilles august 2013

bygging alna bym 25

su
m

21,9 50,5

3.1 tiltak for perioden 2013–2016: 
Tabellen viser en oversikt over tiltak finansiert over 
Nasjonal transportplan eller ordinært kommunalt 

budsjett i 2013. Totalt vil det bli jobbet med 9 tiltak i 
Groruddalen som er finansiert over ordinære budsjet-
ter i 2013.

3. ordinære midler 2013

BuDSJETT 2013

Oversiktstabell over tiltak finansiert med ordinære midler 2013 

Tallene er avrundet til hele tusen og fremstilles i mill. kr
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Foto: inge-lise Pettersen.
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2

1

tiltak finansiert med ekstraordinære midler 2013

1. Støyskjerming nedre kalbakkvei
2. mPg veitvetveien
3. gS-vei fossum veien nord
4. linjebakken skolevei/adkomst Høybråten stasjon
5. Støyskjerming refstadveien
6. gateterminal m.m. Stovner/linjeparken

tiltak finansiert med ordinære midler 2013

1. gang/sykkelvei vollebekk – alna st.
2. miljøfartsgrense langs rv4
3. reetablering av grøntanlegg mellom e6 og r4 og sanering av  

bunnsedimentene i groruddammen
4. Støyskjerming etter forurensningsloven mellom e6 og r4
5. Holdeplass oppgradering e6/rv4
6. gang- og sykkelvei langs tvetenveien fra  

østensjøveien til ole deviks vei
7. gang og sykkelvei langs tvetenveien fra ole deviks vei til Haugerud
8. gang-sykkelvei lørenskog-grorud
9. gang og sykkelvei langs tvetenveien fra Haugerud til e6

5

6

7
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3

4

Tiltak finansiert med ekstraordinære midler 2013

Tiltak finansiert med ordinære midler 2013

4

6

1

2

3

5
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Mandat for programgruppe 1
Mandatet er vedtatt av Samarbeidsutvalget for Groruddalen 22. juni 2006. Revisjon av delmålene ble godkjent på Samar-

beidsutvalget for Groruddalens møte 23. mars 2009. 

Mandat for programmet og samspill med andre 
programmer
Hensikten med programmet er å legge bedre til 
rette for miljøvennlig transport innen person- og 
godstransport, og bidra til bedre miljø, blant annet 
luftkvalitet og støy, estetisk opprusting og tilgjen-
gelighet, universell utforming og trafikksikkerhet.

Programmet skal virke sammen med program-
mene for Alna, grønnstruktur, idrett og kultur-
miljø, Bolig-, by- og stedsutvikling, samt Oppvekst, 
utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inklude-
ring. I enkelte geografiske områder vil det være 
nødvendig å samordne innsatsen for flere program. 
Programmene skal samlet bidra til bærekraftig 
byutvikling i Groruddalen, med bedre levekår for 
dalens beboere og arbeidstakere.

Handlingsprogrammet skal utarbeides i et admi-
nistrativt samarbeid mellom Oslo kommune ved 
Samferdselsetaten, Ruter AS, Plan- og bygningseta-
ten, de fire bydelene i Groruddalen og Plankontoret 
for Groruddalen og staten ved Statens vegvesen 
Region Øst og Jernbaneverket. Andre statlige 
og kommunale etater trekkes inn ved behov. En 
programgruppe som ledes av Samferdsels-etaten 
koordinerer samarbeidet.
                     
Kommunale medlemmer:                                                                                                              
KFinansiering og tidsramme
Tiltak innenfor Programmet for miljøvennlig 
transport i Groruddalen skal finansieres av partene 
i fellesskap, gjennom prioriteringer i statsbudsjet-
tene med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 
2006-2015 (NTP) og i Oslo kommunes årlige 

budsjetter. Arbeidet med programmet samordnes 
med Statens vegvesen og Jernbaneverket sine 
Handlingsprogram 2006-2009 og med Oslo kom-
munes Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen 
(HUG). Den helhetlige innsatsen fra stat og kom-
mune og konkrete tiltak skal synliggjøres. Det skal 
tilstrebes samarbeid med Groruddalens fire bydeler 
og næringslivet og samfinansiering av lokale tiltak. 

Tidsperspektiv for programmet settes i første 
omgang for perioden 2006-2009. Det gis en fore-
løpig oversikt over tiltak for perioden 2010-2015. 
Rapport fra gjennomførte tiltak og et oppdatert 
plan- og tiltaksprogram forelegges et politisk møte 
i løpet av første kvartal hvert år. Ansvaret for 
planlegging og gjennomføring tillegges etatene og 
følges opp innenfor det samarbeidet Oslo kom-
mune og staten har etablert om areal- og transport-
planlegging og Oslopakkene.

Det legges til grunn følgende politiske føringer for 
arbeidet med programmet:
Groruddalen er et stort byområde og står overfor 
en rekke utfordringer innenfor transport, byut-
vikling og miljø. Området egner seg derfor godt 
til å prøve ut nye tiltak i praksis, virkemidler og 
metoder for trafikk- og miljøforbedringer i by. 
Programmet i Groruddalen skal legge vekt på å 
synliggjøre hvordan summen av mange små tiltak 
og smarbeid mellom ange parter kan fremme mil-
jøvennlig transport, bedre helse og bymiljø.

Groruddalen er et stort byområde og står overfor 
en rekke utfordringer innenfor transport, byut-
vikling og miljø. Området egner seg derfor godt 
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til å prøve ut nye tiltak i praksis, virkemidler og 
metoder for trafikk- og miljøforbedringer i by. 
Programmet i Groruddalen skal legge vekt på å 
synliggjøre hvordan summen av mange små tiltak 
og samarbeid mellom mange parter kan fremme 
miljøvennlig transport, bedre helse og bymiljø.

Luftkvaliteten i Groruddalen er ikke god nok. 
Denne utfordringen må tillegges vekt, sammen 
med reduksjon av støyulempene fra trafikken. En 
målrettet satsing på miljøvennlige transportformer 
er en langsiktig strategi for å redusere ulempene 
fra biltrafikken. Miljøet langs veiene skal bedres. 
Det er viktig at f eks Trondheimsveien som er nær 
store boligområder, avlastes for trafikk. For å sikre 
at forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet 
overholdes, må det gjennomføres flere tiltak for å 
redusere luftforurensningen i Oslo. Det vil på sikt 
være nødvendig å begrense biltrafikkveksten, der-
som kravene til luftkvalitet skal kunne overholdes.

Den nasjonale godsterminalen på Alnabru skal 
moderniseres og effektiviseres. Midler til dette er 
avsatt i NTP 2006-2015. Terminalen skal videreut-
vikles som nasjonalt logistikksenter. Dette vil inngå 
i samarbeidet med Oslo kommune om programmet 
for miljøvennlig transport. De statlige aktørene og 
transportørene trenger forutsigbarhet for å kunne 
foreta langsiktige investeringer og miljøforbedrin-
ger i terminalområdet. Et av de langsiktige målene 
er å åpne Alna gjennom området. 

Kollektivtransporten som går på langs av dalen er 
bra, men er dårlig på tvers. Dette krever tiltak, f 
eks flere bussruter som kan binde sammen banene, 
ekspressbussruter og dalsidene. 
 
Banesystemene med Hovedbanen og to T-baner 
har stor kapasitet i infrastrukturen, som ikke er 
fullt utnyttet. Det er behov for mer materiell og 

økt frekvens. Stasjoner og holdeplasser er ofte 
dårlig merket og lite tilgjengelige, bl.a. på grunn 
av gjerder og lange omveier. Det skal satses på å 
utvikle kollektivknutepunkter, estetisk opprusting 
av stasjonene, universell utforming og mye bedre 
tilgjengelighet til banesystemet med gangveier og 
snarveier. Byutvikling nær kollektivtransporten 
med lett gangatkomst til bane og buss vil bedre 
kundegrunnlaget og øke valgfriheten for de rei-
sende.

Sykkel- og turveisystemet i Groruddalen har 
allerede mange fine strekninger, men har likevel 
et stort forbedringspotensial. Det skal satses på 
bedre sammenheng, blant annet langs Alna, god 
skilting og sykkelparkering. Barrierene, spesielt i 
dalbunnen, må brytes. Sykkelveinettet skal bli et 
selvstendig transportsystem med lett atkomst til 
bolig og arbeid, skole, service og kultur, samt til 
banesystemet.

Oslo kommune og staten vil sammen fokusere på 
noen utvalgte satsingsområder og tiltak innenfor 
disse. Ansvar, framdrift og finansiering av tiltakene 
avklares i handlingsprogrammet. Følgende fire 
satsingsområder prioriteres i første del av program-
perioden:

1. Bedre miljø langs veinettet skal bedres 
2. Godsterminalen på Alnabru skal effektiviseres 

og bli mer miljøvennlig 
3. Kollektivtransporten i Groruddalen 

skal bli bedre 
4. Sykkel- og turveisystemet skal skiltes og bli 

sammenhengende
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Samarbeidsutvalget for 
Groruddalen

MD, SD, KRD/HB, BLD/IMDi, 
BYU, MOS, EST, KON, KOU, BLK, 

Bydelene

Programområde 1

Miljøvennlig transport

Ledelse:
Bymiljøetaten

Programområde 2

Alna, grønnstruktur, 
idrett og kulturmiljø

Ledelse:
Bymiljøetaten

Programområde 3

Programgruppe 3A
Områdeløft og 
stedsutvikling

Ledelse: 
Bydelene

Programgruppe 3B
Områdeplanlegging og 
byutvikling

Ledelse: Plan- og 
bygningsetaten

Programområde 4

Oppvekst, utdanning, 
levekår, kulturaktivite-
ter og inkludering

Ledelse: 
Bydelene

Politisk møte

Samordning av  
kommunal innsats

BYU

Plankontoret 
for Groruddalen

organisering av groruddalssatsingen

Samordning av  
statlig innsats  

MD
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Forsidefoto tore fjeld.

Oslo kommune
byrådsavdeling for byutvikling
Plankontoret for groruddalen
rådhuset, 0037 oslo
e-post: postmottak.pkg@radhuset.oslo.kommune.no

www.oslo.kommune.no/groruddalen
www.facebook.com/groruddalssatsingen
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