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Mål og rammer for planarbeidet
Innledning
Bakgrunn for planarbeidet

KVU Oslo-navet - konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo, som var på høring
i 2016, anbefaler blant annet nye sentrumstunneler både for jernbane og metro. Ekstern kvalitetssikring av
utredningen (KS1) støtter denne anbefalingen, og sier samtidig at den såkalte Brynsbakkenpakken – hvor
kapasitetsøkende tiltak (retningsdrift) for jernbanen i Brynsbakken er viktigste tiltak i pakken - er en
forutsetning for utnyttelse av ny jernbanetunnel og må bygges uansett.

Brynsbakken

Figur 1-1: KVU Oslo-navet anbefaler blant annet ny jernbanetunnel og metrotunnel gjennom Oslo sentrum. Illustrasjonen
viser prinsipp for separering av togtrafikken. Regiontog benytter det blå systemet og S-bane (utvikling av lokaltog) det
røde. Innfelt øverst til venstre er anbefalt prinsipp for metrosystemet. (Kilde: KVU Oslo-navet). Tiltak i Brynsbakken
regnes som en forutsetning for ny jernbanetunnel (Brynsbakkens beliggenhet er markert på figuren).

Ulike løsningskonsepter for tiltak i Brynsbakken er sett på som del av utredningen Innføring av baner mot Oslo
S, som ble sluttført i april 2016. Videre detaljering indikerer konflikt med omgivelsene, og tiltak i Brynsbakken
vil sannsynligvis ha betydelige virkninger for bebyggelse og tilstøtende arealer.
Figur 1-2 viser en forenklet fremstilling av den historiske utviklingen av «flaskehalsen» Brynsbakken. Det
begynte med Hovedbanen og Gjøvikbanen, som gikk fra Østbanestasjonen (dagens Oslo S) fra slutten av 1800tallet. Rundt 1980 ble det bygget jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum, og Oslo S har siden vært stedet som
binder sammen toglinjer fra nord og øst med linjer fra sør og vest.
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Figur 1-2: Forenklet
fremstilling av den
historiske utviklingen
for jernbanestrekningen i
Brynsbakken.

Først kom Hovedbanen
(1854), deretter
Gjøvikbanen (1902)

1854-1902
I 1981 sto Oslo S og
Oslotunnelen ferdig

1981

I 1998 sto Gardermobanen ferdig, tre baner
kjøres på fire enkle spor. Brynsbakken er blitt
den største flaskehalsen i norsk jernbane.
Kapasiteten på Gardermobanen er kritisk, det
er noe mer plass på Hovedbanen.

1998

Mange utfordringer krever ny
organisering av sporene inn til og
gjennom Oslo S. Sporløsningene
må tilpasses en ekstra togtunnel
under sentrum.
I dag
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På slutten av 1990-tallet ble Gardermobanen åpnet i forbindelse med åpning av ny hovedflyplass på
Gardermoen. Siden den gangen har tre baner (Gjøvikbanen, Hovedbanen og Gardermobanen) blitt kjørt på fire
enkle spor forbi Brynsbakken. Det planlegges en ny dobbeltsporet tunnel under Oslo, og Follobanen skal etter
planen åpne i slutten av 2021. Nye sporløsninger må tilpasses fremtidige ruteplaner for å kunne forbedre
tilbudet til en sterkt voksende befolkning i Osloregionen.
Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 ble behandlet av Stortinget i juni 2017. Det er forutsatt oppstart av ny
jernbanetunnel i perioden og det er prioritert statlige midler til tiltak for Rutemodell 2027 og tiltak fra KVU
Oslo-navet.
Ved utlegging til offentlig ettersyn av planprogrammet juni 2018 var det lagt til grunn bestilling fra
Jernbanedirektoratet med planlagt gjennomføring innen utgangen av 2022, men det ble tydelig signalisert i
planprogrammet at pågående behandling av handlingsplan for jernbanesektoren kunne gi endringer.
Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 ble vedtatt av Jernbanedirektoratet sommeren 2018.
Handlingsprogrammet sier at det ikke er ønskelig med samtidighet for bygging av Drammen stasjon og
retningsdrift i Brynsbakken. Handlingsprogrammet anbefaler derfor bygging i Brynsbakken igangsatt etter at
Drammen stasjon er ferdigstilt, dvs. i 2026.
Bane NOR arbeider nå for å flytte en planlagt 6 måneders stenging av Hovedbanen fra 2022 til 2023. Stenges
Hovedbanen 6 måneder i 2023 er det mulig å bygge planlagt jernbanetiltak i Brynsbakken mer
kostnadseffektivt og over en kortere tidsperiode enn tidligere antatt. Dette er foreløpig ikke avklart i Bane
NOR. En eventuell bygging i denne perioden forutsetter vedtatt reguleringsplan innen utgangen av 2020.

1.1.2

Hovedmål med planarbeidet

Etter at Gardermobanen åpnet i 1998 har tre baner (Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen) kjørt på
fire enkle spor i Brynsbakken. Fordelingen av togtrafikk på disse fire sporene er ikke optimal, og det er særlig
kapasiteten på Gardermobanen som er kritisk.
Hovedmålsettingen med planarbeidet er å øke kapasiteten på alle baner for å oppnå jernbanens rutemodell
2027. På grunn fremtidig stor togtrafikk må man på en kortere strekning ha seks spor for de tre banene for å
øke kapasiteten. For å få til dette er det sett på løsninger med å omdisponere bruken av de fire eksisterende
sporene, og i tillegg bygge to nye spor innenfor planområdet. Med seks spor for tre baner vil inngående og
utgående togtrafikk på de tre banene kunne avvikles uavhengig av hverandre.
Kapasitetsøkende tiltak for jernbane i Brynsbakken er en forutsetning for senere utnyttelse av ny
sentrumstunnel for jernbanen.

1.1.3

Vurdering i forhold til KU-forskriften

Planforslaget behandles etter plan- og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008 nr. 71, og tilhørende forskrift om
konsekvensutredninger (KU-forskriften) av 21. juni 2017 nr. 854. Pbl § 12-9 sier at for planer som kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram. KU-forskriftens § 6 sier at
reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram. Vedlegg I
nr. 7e omfatter jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. Foreslått tiltak vil
overskride dette kriteriet.
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Planområdet
Beliggenhet og avgrensning

Figur 1-3: Kart som viser Brynsbakkens beliggenhet, på jernbanestrekningen mellom Oslo S og Bryn, og mellom
Vålerenga/Etterstad i nord og Lodalen i sør.

Det som i jernbanesammenheng betegnes som Brynsbakken i Oslo er hovedforbindelsen på jernbanen fra Oslo
S og nordover, fra Gamlebyen forbi Romeriksporten (tunnel for Gardermobanen) og i retning Bryn.
Tiltaksområdet ligger i den delen av jernbanestrekningen hvor sporene for Hovedbanen og
Gardermobanen/Gjøvikbanen splitter opp, mellom en bebygd «øy» mellom jernbanesporene, der
Enebakkveien krysser gjennom området. Gardermobanen går i dette området inn i tunnel (Romeriksporten), og
Gjøvikbanen krysser sporområdet og tar av nordover. I tillegg går godstog fra Lodalen gjennom området,
parallelt på sørsiden av jernbanestrekningen og videre oppover mot Bryn og terminalområdet på Alna.

Figur 1-4: Planvarslingsområde (stiplet hvit linje) vist på ortofotogrunnlag.
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Området ligger i Gamlebyen, med Vålerenga nord for jernbanen, og Lodalen i sør. Området på Vålerenga og
Galgeberg nord for jernbanesporene er stort sett eldre kvartalsbebyggelse. Vålerenga kirke og parkområdet
rundt ligger like nord for Hovedbanen. Området i Lodalen sør for jernbanesporene er tradisjonelt industriområde, preget av Lodalsbruene mellom Ekebergtunnelen og Vålerengtunnelen, med sporområdet vest for
Lodalsbruene. Øst for Lodalsbruene, og like sør for planområdet, ligger Kværnerbyen, tidligere Kværner bruk,
som i den siste tiårsperioden er transformert til boliger/blandet formål.
Planvarslingsområdet er vist på ortofotogrunnlag på figuren over. På nordsiden av sporområdet er
planvarslingsområdet større enn prosjektområdet for jernbanetiltaket. Dette er gjort for å ha plass til nye gangog sykkelforbindelser på tvers av sporområdene, som skal utredes/planlegges som del av planarbeidet. Utover
disse gang- og sykkelforbindelsene er det ikke planlagt fysiske inngrep (verken midlertidige eller permanente)
på nordsiden av sporene. Biskop Nilssøns gate mellom Etterstadsletta og sporområdene inngår i
planvarslingsområdet fordi denne gata vil komme til å måtte brukes som adkomst i anleggsperioden. I tillegg er
det tatt høyde for midlertidige rigg- og anleggsområder på sørsiden av sporområdet. Planvarslingsområdet er
også vist på reguleringsgrunnlag i 1.3.4 Reguleringssituasjon.

1.2.2

Dagens situasjon

Figur 1-5: Skjematisk skisse av dagens jernbanetekniske løsning i Brynsbakken. Dagens retningsdrift på Hovedbanen er vist
med rød farge, Gardermobanen med blå farge, og Gjøvikbanen med grønn farge. (Kilde: Bane NOR / Asplan Viak).

Området ved Brynsbakken er jernbaneteknisk komplekst, med flere kryssende jernbanelinjer. Fra Oslo S går det
fire spor nordøstover, før Gardermobanen og Gjøvikbanen grener av fra Hovedbanens trasé ved Brynsbakken.
Gardermobanen går inn i tunnel (Romeriksporten) videre østover. Gjøvikbanen grener av nordover i en
ettspors-løsning i lokk forbi Vålerenga/Etterstad, med dobbeltspor etter Strømsveien. I tillegg kommer
godsspor fra Lodalen inn på sporområdet ved Brynsbakken, og går parallelt med på sørsiden av Hovedbanen
videre nordøstover mot Bryn og terminalområdet på Alna.
Enebakkveien krysser gjennom området mellom jernbanesporene – i undergang under
Gardermobanen/Gjøvikbanen og godsspor i sør, i bru over Hovedbanen i nord. Området mellom
jernbanesporene er bebygd. Bebyggelsen består av noe næringsbebyggelse, hvor Enebakkveien 36B i dag
brukes til religiøse aktiviteter, samt boligbebyggelse med bevaringsverdi (regulert til spesialområde bevaring).
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Figur 1-6: Bilder fra planområdet. Med klokken, øverst fra venstre: Hovedbanen mot øst, på nordsiden av Enebakkveien;
Enebakkveien mot øst, næringsbygget i Enebakkveien 36B til venstre på bildet; jernbane som krysser hverandre i flere
nivåer, sett mot sør fra Gjøvikbanens tunnelmunning; Enebakkveien mot øst, med verneverdig bebyggelse i nedre del.

Enebakkveien er en viktig trasé for gående og syklende mellom områdene nordvest (mot sentrum) og sør for
jernbaneområdet. Mellom Enebakkveien og Etterstadgata, langs nordsiden av Gjøvikbanen, går det en sti som
forbinder områdene nordøst og sør for jernbaneområdet. I tillegg er det en gangforbindelse under
jernbanesporene mellom Kværnerbyen og Enebakkveien (Jernbanetrappa).

Figur 1-7 Utsnitt av rutekart som viser jernbanestrekninger øst for Oslo S (Kilde: NSB). Brynsbakken er en delstrekning
mellom Oslo S og Bryn, og der Gjøvikbanen grener av nordover.
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Eierforhold

Figur 1-8: Eiendomskart for planvarslingsområdet ved Brynsbakken. Eiendomsgrenser er vist i rødt. Eiendommer med Bane
NOR som grunneier er markert i blått (Kilde: Matrikkelen).

Figuren over viser oversikt over eiendomsstrukturen i området. Jernbaneeiendommer med Bane NOR som
grunneier er markert i blått. I tillegg er eiendommer i lokk over Gjøvikbanen festet bort. Figuren viser
bebyggelsen med adresse Enebakkveien 36-62 i en «øy» omkranset av jernbaneeiendommer.
Hjemmelshavere i planvarslingsområdet, eller potensielt grensende til, er listet opp i tabellen under (vil kunne
justeres etter høring og behandling av planprogrammet):
Tabell 1-1: Grunneiere i eller grensende til planvarslingsområdet (Kilde: Matrikkelen).
Gnr./bnr.

Grunneier

Beskrivelse / kommentar

135/3
135/8
135/23
135/31
135/36
135/59
137/216
232/13
232/64
232/69
232/70
232/72
232/73
232/74
232/75

USBL Utbygging AS
Bane NOR SF
Biskop Jens Nilssønsgt AS
Flere eiere i sameie
Alna terrasse boligsameie
Oslo kommune (EBY)
Oslo kommune (EBY)
Oslo kommune (EBY)
Svenengen borettslag
Enebakkveien 31 AS
Flere eiere
Henning Frode Andersen / Borettslaget Enebakkv. 34
Ylva Betty Maria Törngren / Tormod Nygaard
Flere eiere
Minhaj-ul-Quran International

236/76
232/77
232/78
232/80
232/81
232/82
232/83
232/84
232/85
232/86

Oslo kommune (EBY)
Bjørn Gunnar Andersen / Jann Frost Urstad
Oslo kommune (EBY)
Ghangiz Khan / Karim Khan
Mirjam Berg Abrahamsen
Yvonne Kristoffersen
Boligbygg Oslo KF
Ronny Møller
Carmen Celine Dalseng / Gjermund Granlund
Håkon Wium Lie

Friområde/ubebygd område sør for Arnljot Gellines vei
Hovedbanen øst for Brynsbakken
Biskop Jens Nilssøns gate 5 (næringsbygg)
Flere teiger i uteområde i større sameie på Etterstad
Atkomstvei, Biskop Jens Nilssøns gate
Ikke tinglyst veigrunn / g/s-vei nord for Hovedbanen / Etterstad
Ikke tinglyst veigrunn / g/s-vei nord for Hovedbanen / Etterstad
Parkområder rundt Vålerenga kirke, nord for Hovedbanen
Enebakkveien 25 A-D
Enebakkveien 31
Smålensgata 11
Enebakkveien 34
Enebakkveien 35
Opplandgata 21
Enebakkveien 36B, tidl. næringsbygg i område mellom
jernbanespor
Enebakkveien 37
Enebakkveien 38, boligeiendom i område mellom jernbanene
Eiendom med turvei nord-vest for Enebakkveien/Hovedbanen
Enebakkveien 42, boligeiendom i område mellom jernbanene
Enebakkveien 44, boligeiendom i område mellom jernbanene
Enebakkveien 46, boligeiendom i område mellom jernbanene
Enebakkveien 48, boligeiendom i område mellom jernbanene
Enebakkveien 50, boligeiendom i område mellom jernbanene
Enebakkveien 52, boligeiendom i område mellom jernbanene
Enebakkveien 54, boligeiendom i område mellom jernbanene
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232/89
232/90

Øyvind Stensveen / Ivan Serracin Gonzales / Njål
Albrechtsen / Svein Gustav Gjeruldsen / Svein Kyrre
Hamnes / Olav Helge Øwre / Per Henning Arntsen /
Angela Sundbäck / Mathias Dahlberg
Stein Holm (c/o G. Johnsen)
Bane NOR SF

232/127
232/128

Bane NOR SF
Bane NOR (hjemmelshaver) / Enga borettslag (fester)

232/129
232/130
232/135
232/136
232/147
232/207
232/235
232/246
232/468
232/483
233/200
236/1
236/2
236/37
236/38
236/40

Vålerengaparken 2 borettslag / Tone Brodin / Harry
Martin Foss / Dryhill Production ANS
Bane NOR SF
Ola Aas / Petter Aas
Undervisningsbygg KF
Oslo kommune (EBY)
Undervisningsbygg KF
Opplandgata og Smålensgata BRL
Bane NOR SF
Oslo kommune (EBY)
Vålerengaparken 2 borettslag
Bane NOR SF
Eitillstad borettslag
Lodal borettslag / USBL
Riise Eiendom AS
Olav Thon Eiendomsselskap ASA
KB Næring AS

236/41
236/42

Oslo kommune (EBY)
Bane NOR SF

236/43
236/210

Ivar Johannes Koteng
OKAS AS

236/222
236/224
236/225
237/2
237/40
250/16
250/40
250/43
999/226
999/504
999/747
999/776
999/846

Flere eiere i sameie
KB Næring AS
USBL Utbygging AS
Oslo kommune (EBY)
Oslo kommune (EBY)
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Oslo kommune (EBY)
Oslo kommune (EBY)
Oslo kommune (EBY)
Uregistrert grunn (Bane NOR SF reell grunneier)
Oslo kommune (EBY)
Oslo kommune (EBY)
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Enebakkveien 56-58, boligeiendom i område mellom
jernbanespor

Enebakkveien 60, boligeiendom i område mellom jernbanespor
Smal eiendom langs nordsiden av Enebakkveien, i område
mellom jernbanespor
Portalsone for Gjøvikbanen, og del av Etterstadgata
Biskop Jens Nilssøns gate 23 i lokk over Gjøvikbanen, og del av
Biskop Jens Nilssøns gate
Borettslag/blandet formål på nordsiden av Hovedbanen ved
Brynsbakken
Mindre trekant-formet jernbaneeiendom ved Brynsbakken
Eiendom nord for Hovedbanen ved Brynsbakken
Fridtjovs gate 10c, tilbygg Vålerenga skole, nord for jernbanen
Del av turvei D10 langs Schweigaards gate, nord for jernbanen
Vålerenga skole
Borettslag i Opplandgata og Smålensgata
Hovedbanen vest for Brynsbakken
Mindre del av Enebakkveien nord for Hovedbanen
Borettslag på nordsiden av Hovedbanen ved Brynsbakken
Jernbaneeiendom
Arnljot Gellines vei 5
Arnljot Gellines vei 11-27
Arnljot Gellines vei 3, tidl. fabrikk (Kullsyrefabrikken)
Arnljot Gellines vei 1
Uteområder i Kværnerbyen, bl.a. adkomst til gangvei under
jernbanen
Alnaparken i Lodalen
Jernbaneeiendommer, Gardermobanen / Gjøvikbanen ved
Brynsbakken
Enebakkveien 69 (ved Kværnerbyen)
Enebakkveien 62, næringseiendom i østenden av område
mellom jernbanespor
Flere eiere i boligkvartal i Kværnerbyen/Turbinveien
Turbinveien 2, tidligere adm. bygg i Kværnerbyen
Eiendom på nordsiden av Arnljot Gellines vei, sør for jernbanen
Veigrunn, Biskop Jens Nilssøns gate
G/s-vei / friområde øst for Biskop Jens Nilssøns gate
Mindre eiendom øverst i Enebakkveien, mellom jernbanespor
Portalsone for Vålerengtunnelen i Lodalen
Kværnerveien (Galgebergforbindelsen) / St. Halvards gate
Etterstadgata, Fridtjovs gate, Sveriges gate
Gategrunn for flere gater på Vålerenga, nord for Hovedbanen
Jernbaneeiendom
Enebakkveien sør for Hovedbanen
Del av Arnljot Gellines vei
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Planstatus og rammebetingelser
Statlige planer og føringer

RPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (fastsatt ved kgl. res. av 26.09
2014) har som hensikt å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer
effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre
god steds- og byutvikling.
KVU Oslo-navet

Figur 1-9: Banestrekninger i det sentrale byområdet i anbefalt konsept (Kilde: KVU Oslo-navet).

KVU Oslo-navet - konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - ble startet opp i
2013. Utredningen er gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune, med Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS som prosjekteiere. KVU Oslo-navet ble
ferdigstilt sent 2015 og var på høring i starten av 2016. Utredningen ble sendt på høring direkte til statlige
myndigheter, fylkeskommuner, kommuner, bydeler, interesseorganisasjoner, politiske partier,
transportvirksomheter og andre virksomheter. Også uttalelser fra privatpersoner og andre ble mottatt,
oppsummert og kommentert. Det har også vært verksteder og åpne møter som del av medvirkningsprosessen.
Hovedoppgaven til KVU Oslo-navet har vært å utvikle et konsept med et attraktivt tilbud og nok kapasitet til å
håndtere trafikkveksten i kollektivtrafikken. Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet
fram mot 2030, samt noe svakere veksttakt videre fram mot 2060. Med befolkningsveksten kommer også en
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tilsvarende økning i transportbehovet. Bare innenfor Oslo og Akershus er det beregnet at antall reiser i døgnet
vil øke fra om lag tre millioner i 2010 til noe over fire millioner fram mot 2030.
I anbefalt konsept er det lagt til grunn blant annet to nye jernbanetunneler, én fra Oslo S til Lysaker via
Nationaltheatret, og én fra Nationaltheatret via Bislett og Økern, til Hovedbanen i Alnabru-området. Lokaltog
og regiontogtrafikken vil få hvert sitt system med færre forstyrrelser. Det blir også plass til flere godstog. Det
anbefales ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn som knyttes sammen med dagens tunnel på Stortinget. Med
to separate sentrumstunneler blir det mindre forsinkelser. Nye banetunneler for jernbane og metro vil gi nye
og raske forbindelser og dekke større deler av byen uavhengig av trafikk på gateplan. Løsningene krever
betydelige investeringer. Infrastrukturen i anbefalt konsept forventes å ha en samlet kostnad på om lag 70–80
milliarder kr.

Figur 1-10: Hovedfaser for viktige baneprosjekter i anbefalt konsept (Kilde: KVU Oslo-navet).

Brynsbakken i KVU Oslo-navet
Anbefalt konsept i KVU Oslo-navet innebærer blant annet ombygging av Brynsbakken til retningsdrift for
henholdsvis lokaltog og regiontog. Retningsdrift i Brynsbakken er omtalt blant annet i KVU Oslo-navets tekniskøkonomiske plan, som gir mulighet for å kjøre lokaltog til/fra Hovedbanen i midten og regiontog på sidene.
Løsningsalternativ benevnt «konsept 5» ble vist (se omtalen av utredningen Innføring av baner mot Oslo S,
under), men det ble påpekt at det vurderes flere løsninger for retningsdrift i Brynsbakken.

Figur 1-11: Vist alternativ i KVU Oslo-navet for tiltak for retningsdrift i Brynbakken (konsept 5 fra utredningen om innføring
av baner til Oslo S). Blått er regiontog, rødt er lokaltog, grønt er Gjøvikbanen.
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Kvalitetssikring av KVU Oslo-navet (KS1)
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune
har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU Oslo-navet
(datert mai 2017).
Kvalitetssikringen anbefaler blant annet å bygge både ny jernbanetunnel og ny metrotunnel gjennom Oslo
sentrum. Den såkalte Brynsbakkenpakken er også anbefalt gjennomført. Brynsbakkenpakken kan for øvrig
utsette behov for ny jernbanetunnel noe. Brynsbakkenpakken består av seks mindre tiltak som løser opp i
eksisterende flaskehalser:







Ombygging av Brynsbakken til retningsdrift
Ombygging av Sandvika stasjon fra fire til seks spor til plattform
Vendespor på Asker stasjon
Sportiltak på Lillestrøm stasjon
Planskilt nordre avgrening til Alnabruterminalen på Grorud
Signaltiltak Drammen–Asker

Tiltakspakken gir økt kapasitet fra nordøst inn til Oslo S og i vestkorridoren. Kvalitetssikringen sier at det er
usikkerhet om hvor mye kapasitetsøkning Brynsbakkenpakken isolert sett vil medføre, men det vurderes at
pakken er en forutsetning for utnyttelse av ny jernbanetunnel og må bygges uansett.
I Jernbanedirektoratets handlingsprogram er det lagt inn bevilgninger til planlegging av regiontogtunnelen fra
Oslo S til Lysaker fra 2019, med hensikt om utbygging i slutten av NTP-perioden.
Oslopakke 3
Revidert Oslopakke 3-avtale for perioden 2017-2036 ble inngått 5. juni 2016 mellom Akershus fylkeskommune
og Oslo kommune. Saken ble lagt fram for Stortinget i prop. 86 S (2016-2017), innst. 464 S (2016-2017).
Overordnet mål for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig trafikksystem i Oslo
og Akershus. Blant annet er det lagt til grunn i avtalen at staten bidrar med 50 prosent til ny sentrumstunnel for
T-banen, og det forutsettes at staten finansierer økt kapasitet på jernbanenettet.
Nasjonal transportplan 2018-2029
Den 19. juni 2017 ble Meld. St. 33 (2016-2017) om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 behandlet av
Stortinget. Det er blant annet lagt til grunn oppstart av ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker. I
planperioden er det også prioritert statlige midler til tiltak for Rutemodell 2027 og tiltak fra KVU Oslo-navet.
Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029
Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 ble vedtatt av Jernbanedirektoratet sommeren 2018.
Handlingsprogrammet er en konkretisering av Nasjonal transportplan. Handlingsprogrammet sier at det ikke er
ønskelig med samtidighet for bygging av Drammen stasjon og retningsdrift i Brynsbakken, da dette vil gi for
store konsekvenser for togtrafikken. Bygging i Brynsbakken anbefales derfor igangsatt etter at Drammen
stasjon er ferdigstilt, dvs. i 2026.
Det er satt av midler for å forberede bygging av tiltak for retningsdrift i Brynsbakken i forbindelse med Statens
vegvesens oppgradering av Vålerengatunnelen i 2020.
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Kommunale og regionale planer og føringer

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn

Figur 1-12: Utsnitt av Oslo kommuneplans kart for byutviklingsstrategien (vedtatt 23.09.2015) (Kilde: Plan- og
bygningsetaten, Oslo kommune).

Nye sentrumstunneler for T-bane og jernbane er del av byutviklingsstrategien i Oslo kommuneplan. Nye
tunneler vil gi en nødvendig avlastning av eksisterende tunneler og vil gi økt frekvens. Dette er tiltak gir økt
kapasitet i banenettet. Ifølge Oslo kommuneplan er denne økte kapasiteten Oslo og regionen helt avhengig av
for å kunne nå målet om å ta veksten i persontransporten med kollektivtransport, sykkel og gange. Videre
legges det vekt på arealutvikling nær stasjoner i banenettet.
Den juridiske arealdelen av kommuneplanen består bl.a. av hovedkartet og flere temakart. Hovedkartet viser få
detaljer og bekrefter stort sett gjeldende hovedformål. I Brynsbakken går Hovedbanen/Gardermobanen på

Figur 1-13: Øverst til venstre: Relevant utsnitt fra hovedkart i Oslo kommuneplan (vedtatt 23.09.2015). Øverst til høyre:
Utsnitt fra temakart om støy. Under til venstre: Utsnitt fra temakart om kulturminner. Under til høyre: Utsnitt fra temakart
om blågrønn struktur (Kilde: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune).
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arealer vist som gjeldende samferdselsformål (bane), og på tilsvarende måte er sporområdet i Lodalen vist.
Bebyggelsen på nordsiden av Enebakkveien mellom Hovedbanen og Gardermobanen er vist som eksisterende
bebyggelse og anlegg. Kværnerbyen er vist som utviklingsområde.
Temakart om støy viser gule og røde støysoner, i tråd med føringer i statlig støyretningslinje T-1442. I
Brynsbakken er mye av arealet mellom Hovedbanen og Gardermobanen i rød sone, med jernbane som
hovedstøykilde. I Lodalen vest for Kværnerbyen er veitrafikkstøy fra Lodalsbruene en dominerende støykilde.
Grense for avvikssone (iht. T-1442) går gjennom Brynsbakken, med avgrensning i Gjøvikbanen og Enebakkveien
sør for Brynsbakken. Utenfor avvikssonen er rød sone i utgangspunktet byggeforbudssone, innenfor
avvikssonen kan ny bebyggelse vurderes etablert både i gul og rød støysone.
Temakart om kulturminner viser boligområdet på nordsiden av Enebakkveien mellom Hovedbanen og
Gardermobanen (Enebakkveien 38-60) som område regulert til bevaring. Eksisterende bevaringsreguleringer
supplerer kommuneplanen. Kulturmiljøet på Vålerenga nord for Hovedbanen er angitt som område med
nasjonale kulturminneinteresser.
Temakart om blågrønn struktur viser den delen av Enebakkveien som går mellom Hovedbanen og
Gardermobanen som «annen viktig gangforbindelse», som forbindelse mellom turveier.
Kommunedelplaner
Kommunedelplan for torg og møteplasser (KDP 17, 22.04.2009) viser den delen av Enebakkveien som går
mellom Hovedbanen og Gardermobanen som overordnet forbindelse. Vålerenga kirke og parken rundt, nord
for Hovedbanen, er vist som lokal møteplass/torg.

Figur 1-14: Utsnitt av kommunedelplan for torg og møteplasser (Kilde: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune).

Kommunedelplan for Alna miljøpark (KDP 18, 15.05.2013) tangerer planområdet i sør.

Figur 1-15: Utsnitt av kommunedelplan for Alna miljøpark (Kilde: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune).
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Kommuneplan for Oslo 2018
Byrådet sendte 28. juni 2018 forslag til ny kommuneplan til bystyret: Kommuneplan for Oslo 2018, Vår by, vår
framtid - En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, Visjon, mål og strategier mot 2040, ble
vedtatt av bystyret 30.01.2019. Planen består av samfunnsdel med byutviklingsstrategi. Perspektivet for planen
er frem mot 2040.
Arealstrategien viderefører hovedtrekkene i Kommuneplan 2015, som er basert på en banebasert byutvikling.
Blant annet er anbefalinger om ny sentrumstunnel for jernbanen videreført fra gjeldende kommuneplan. KVU
Oslo-navet er et grunnlag for byutviklingsstrategien.
Regional plan for Oslo og Akershus
Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus har
mål om arealeffektivt utbyggingsmønster med utvikling
omkring knutepunkt og bevaring av overordnet
grønnstruktur, og prinsipper om kollektivsystem med
jernbanen som ryggrad, som knytter Oslo og de regionale
byene tettere sammen. Vekst skal i hovedsak skje langs
jernbane- og T-banenettet. Regionplanen er vedtatt i Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune i desember 2015.

1.3.3

Andre planer og utredninger

Figur 1-16: Regional plan for Oslo og Akershus
Innføring av baner mot Oslo S (utredning)
Utredningen Innføring av baner mot Oslo S ble startet av
Jernbaneverket i 2013. Utredningen ble gjennomført etter KVUmetodikk, men det ble kun foretatt involvering av togselskapene og
Ruter, og det ble ikke gjennomført formell ekstern kvalitetskontroll
(KS1). Utredningen er behandlet internt.

I utredningen ble det utviklet alternative delkonsepter for innføring av
eksisterende baner og fremtidige nye baner til Oslo S, vurdert ut fra
kriterier for blant annet kapasitet, fleksibilitet og gjennomføring. Ulike
kombinasjoner av delkonsepter for øst og vest ble satt sammen.
Konseptmuligheter ble redegjort for i delrapport datert november
2014. Øst for Oslo S ble det vurdert i alt 13 tekniske konsepter, der
fire ble anbefalt videreført. Tilsvarende ble fire konsepter anbefalt
videreført i vestområdet. Sluttrapport forelå i april 2016, hvor 16
kombinasjoner av konseptene ble vurdert. Sluttrapportens anbefaling
om konsept for Brynsbakken videreføres i dette planarbeidet. Det ble
for øvrig konkludert med at det er mulig å planlegge og realisere
løsning i østområdet/Brynsbakken før konsept i vestområdet/Oslo S
er avklart. Konsepter som har vært vurdert i østområdet/Brynsbakken
er kort omtalt i kapittel 2.2.1, samt mer utfyllende omtale og
illustrasjoner i trykt vedlegg i dette dokumentet.
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Figur 1-17: Forside av sluttrapporten for
utredningen «Innføring av baner mot Oslo
S» (april 2016)
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Rutemodell 2027
Rutemodell 2027 anbefaler rutemodell i storbyregionene. Samferdselsdepartementet ba i 2012 Jernbaneverket
om å utarbeide løsninger for hvordan samspillet mellom ruteplanlegging, infrastruktur og trafikkavvikling kan
optimaliseres. Dette er en ruteplan for den maksimale utnyttelsen av systemet uten å bygge en ny
jernbanetunnel gjennom Oslo. Oppsummeringsrapport forelå fra Jernbaneverket i desember 2016.
På Østlandet anbefales innføring av ny rutemodell, med nytt hovedgrep for togtrafikken i og gjennom Oslo, og
tilbudsforbedringer til Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Det anbefales også å øke rushkapasiteten gjennom
doble sett i to-timers rush på hele Østlandet, samt triple sett i rush på InterCity-togene på Østfoldbanen. Det
anbefalte tilbudskonseptet oppsummeres i figuren under (utsnitt øst for Oslo S, relevant for Brynsbakken), der
hver linje angir tog per time, og stiplede linjer angir tog som kun kjøres i rushtid.

Lokaltrafikk

Flytoget
Regiontrafikk

Figur 1-18: Rutemodell 2027, lokaltrafikk, flytoget og regiontrafikk (utsnitt øst for Oslo S)

Lokaltogene på Østlandet legges opp i et 10-minutters system, hvor annenhver avgang fra de østlige
banestrekningene kjøres gjennom Oslotunnelen, og annenhver avgang vender på Oslo S. Flytogets tilbud
utvides med tre avganger Oslo S–Lysaker, slik at det samlet blir seks tog per time mellom Lysaker og Oslo
lufthavn Gardermoen.
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I regiontrafikken på Østlandet prioriteres blant annet
tilbudsforbedringer i form av utvidelse til to-timers rush (flere
doble togsett) og flere innsatstog for å øke setekapasiteten. Det
anbefalte tilbudskonseptet på Østlandet har betydelige
utvidelsesmuligheter.
For Gjøvikbanen innebærer rutemodell 2027 forbedring i
togtilbudet mellom Oslo og Hakadal/Jaren i morgenrush og
frem til ca. kl. 15. I ettermiddagsrush og på kveldstid er det
mindre justeringer i forhold til i dag. Gjøvikbanen har
begrensede muligheter for trafikkøkning, fordi det etter Grefsen
er enkeltspor med godstrafikk.
Figur 1-19: Rutemodell 2027, tilbudskonsept for
Gjøvikbanen

Plan for sykkelveinettet i Oslo
Oslo kommune og Statens vegvesen har utarbeidet ny plan for sykkelveinettet i Oslo. Planen skal være
veiledende for all arealplanlegging. Hensikten med planen er å sørge for at Oslo får et mer finmasket og
fremkommelig sykkelveinett. Planen ble oversendt til politisk behandling høsten 2016 og vedtatt i bystyret
23.05.2018.

Figur 1-20: Utsnitt av plan for sykkelveinettet i Oslo (Kilde: Oslo kommune / Statens vegvesen)

Sykkelplanen viser den delen av Enebakkveien som går mellom Hovedbanen og Gardermobanen som
tilrettelegging for sykkel i blandet trafikk (blandet trafikk regnes både som sammen med biltrafikk og sammen
med gående). Planen viser for øvrig ny sykkeltrasé nord for Hovedbanen (trasé uavklart), som forbindelse
mellom Etterstadgata og ruten inn mot sentrum i Dalehaugen.
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KVU for rv. 4 og Gjøvikbanen
KVU Transportsystemet Jaren (Oslo) – Gjøvik – Moelv (datert 15. november 2016), utarbeidet av Statens
vegvesen og Jernbaneverket, utredet ulike alternativer for utvikling av rv. 4 fra Jaren til Mjøsbrua og
Gjøvikbanen, inkludert muligheter for en sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen på Moelv. KVU
anbefaler en langsiktig løsning med full utbygging av Gjøvikbanen, dette innebærer utbedringer på
eksisterende linje, sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen ved Moelv og et nytt dobbeltspor mellom
Oslo og Roa.
Det er vurdert to løsninger fra Oslo, et med dobbeltspor fra
Grefsen til Nittedal og et med dobbeltspor fra Grorud til
Nittedal, begge alternativer krever en ny bane helt fram til
Hakadal for å klare stigningen. KVU tar ikke stilling til hvilket av
disse alternativene som anbefales, men samfunnsøkonomiske
analyser i forbindelse med mulighetsstudien konkluderer med
at alternativet Grefsen - Nittedal har størst samfunnsnytte.
KVU tar heller ikke stilling til hva som skal skje med det gamle
sporet. Det er i dag betydelig persontrafikk på strekningen fram
til Hakadal.
KS1 (ekstern kvalitetssikring) for Transportløsning Oslo-JarenGjøvik-Moelv ble gjennomført i rapport fra
Concreto/PwC/Tyréns (datert 17.08.2018). KS1 sier bl.a. at det
ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med tiltak som gir store
utbyggingskostnader på Gjøvikbanen, siden
passasjergrunnlaget er for lite.

Figur 1-22: Vurderte konsepter i KVU for Gjøvikbanen i Oslo/Nittedal.
(kartutsnittet er tilsvarende som vist i rød stipling i oversiktskart i
figur 1-21). (Kilde. Jernbaneverket / Statens vegvesen)
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Figur 1-21: Områdeavgrensning i KVU for rv. 4 og
Gjøvikbanen. Vurderte konsepter for Gjøvikbanen i
Oslo/Nittedal (vist i figur 1-22 med tilsvarende
utsnitt angitt i rød stipling i denne figuren) er helt i
sør i utredningsområdet. (Kilde: Jernbaneverket /
Statens vegvesen)
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Reguleringssituasjon

Figur 1-23: Oversikt over gjeldende regulering i området ved Brynsbakken, sammen med planvarslingsområde (stiplet sort
linje) (Kartgrunnlag: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune).

Planvedtak
Planvarslingsområdet og dets nærmeste omgivelser omfatter et større antall planvedtak over et langt tidsrom:












S-444 (22.07.1952) - Eldre reguleringsplan for et stort område («Østre Bydel I»), i stor grad erstattet av
nyere planvedtak, men omfatter fortsatt noen arealer innenfor planområdet – Enebakkveien mellom
Hovedbanen og Gardermobanen, samt industriregulering på deler av det som er jernbaneområde.
V100555 (10.05.1955) – Regulerer mindre del av Arnljot Gellines vei.
S-2255* (28.07.1977) - Stor soneplan for Oslo sentrum og indre sone, i stor grad erstattet av nyere
planvedtak, men omfatter fortsatt en del arealer innenfor planområdet – bl.a. deler av
Gjøvikbanen/Gardermobanen (inkl. bygget Enebakkveien 47), industrieiendommen Enebakkveien 36b,
deler av Hovedbanen, industrieiendommen Enebakkveien 62, Vålerenga kirke og friområdet kirken.
S-2445 (20.02.1980) – Regulering av større sameie på Etterstad m.m., atkomstvei i Jens Nilssøns gate.
V231181 (23.11.81) – Endring av trasé for gangvei på Etterstad (regulert i S-2445) langs nordsiden av
Hovedbanen.
S-2802 (18.09.1985) – Regulering av Lodalsbruene, og Vålerengtunnelen nord for Enebakkveien.
S-2989 (31.08.1988) – Gjenstående del
av plan som opprinnelig regulerte bl.a.
Etterstadgata 39 m.fl. til
industri/kontor. Regulering av del av
Biskop Jens Nilssøns gate til felles
avkjørsel og g/s-vei (like nord for
jernbanen) er fortsatt gjeldende.
S-3015* (30.11.1988) – Regulerer
Enebakkveien 38-60 (omtalt som «felt
K» på Vålerenga) til spesialområde
Figur 1-24: Plankart S-3015 (30.11.1988). Regulerer Enebakkveien 38-60
bevaring (boliger).
til bevaring. (Kilde: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune).
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S-3058 (26.04.1989) – Regulering av lengre strekning av kraftledning, bl.a. over jernbanen ved Etterstad.
S-3008* (16.11.1988) – Regulering av Vålerenga skole og bevaringskvartaler på Vålerenga.
S-3160* (28.03.1990) – Regulerer lokk over Gjøvikbanen, med barnehager og boliger (bl.a. Biskop Jens
Nilssøns gate 23) på lokket.
S-3170* (18.04.1990) – Regulering av Enebakkveien 29-39.
S-3183* (29.08.1990) – Regulerte hele Kværner bruk til industri, kontor, lager og verksted. Gjenstående del
er Enebakkveien 69.
S-3424 (22.06.1994) – Regulerer
daganlegg for Gardermobanen på
Etterstad, inkl. gangsti (friområde)
mellom Enebakkveien og Etterstadgata.
Regulerte også midlertidig
rigg/anleggsområde på Biskop Jens
Nilssøns gate 5 og 23.
V231095 (23.10.95) – Vestre ende av
Enebakkveien i planområdet, regulerer
stenging mellom Enebakkveien og
Figur 1-25: Plankart S-3424 (22.06.1994). Regulerer daganlegg for
Smålensgata/Opplandgata.
Gardermobanen på Etterstad. (Kilde: Plan- og bygningsetaten, Oslo
kommune).
S-3651* (25.03.1998) –
Galgebergforbindelsen (veiforbindelsen
Lodalen-St. Halvards gate), jernbaneområder m.m.
S-3684* (26.08.1998) – Regulering av tilbygg til Vålerenga skole, turvei langs skolen.
S-3811 (18.10.2000) – Regulerer Biskop Jens Nilssøns gate 5 (forretning, kontor, industri og lager).
S-3984 (18.06.2003) – Regulerer turvei D10 på nordsiden av Hovedbanen, og garasjer på sørsiden av
Schweigaards gate.
S-3989 (18.06.2003) – Regulerer stengning av Enebakkveien sør for Arnljot Gellines vei og jernbanen, med
bom for buss i Enebakkveien, samt kommunalteknisk anlegg (bekkeinntak for Alna).

Figur 1-26: Nærmere utsnitt av gjeldende regulering ved Brynsbakken, området langs Enebakkveien mellom Hovedbanen og
Gardermobanen (Kilde: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune).
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S-4061 (14.04.2004) – Regulerer Etterstadgata 39 m.fl. (boliger, boliger/industri og kontor, friområde),
samt del av Etterstadgata og g/s-vei over portal for Gjøvikbanen.
S-4198 (07.12.2005) – Regulerer Kværnerbyen (Kværnerområdet i Lodalen) til bolig m.m. Regulerer bl.a.
gangvei med forbindelse til eksisterende undergang for gående, under Gardermobanen/Gjøvikbanen og
godsspor, frem til Enebakkveien.
S-4351 (30.01.2008) - Regulerer g/s-bru over Hovedbanen på Etterstad og kraftledning (fareområde).
S-4426 (28.01.2009) – Regulerer Arnljot Gellines vei 5-27 (sør for jernbanen) til bolig, samt del av Arnljot
Gellines vei (regulering av Arnljot Gellines vei er ikke helt i samsvar med opparbeidet situasjon, og regulert
vei berører litt av jernbaneområdet).

*Enkelte reguleringsplaner er påført at de er helt eller delvis opphevet (satt til side) etter vedtaket av
kommuneplan 2015 (23.09.2015).
Planer under arbeid
 Saksnr. 200705311 - Enebakkveien 69. Ønske fra forslagsstiller om å etablere boliger på eiendommen. Off.
ett. 24.09.2018–05.11.2018, med to planalternativer fra hhv. Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten.
 Saksnr. 201215349 – Detaljregulering for Biskop Jens Nilssøns gate 5. Ønske om å etablere boligbygg i 12
og 14 etasjer samt en base med servicetilbud, næring og parkering. Off. ett. 08.08.-19.09.2016.
 Saksnr. 201215904 - Detaljregulering for Arnljot Gellines vei 1. Ønske om utvikling av nye boliger. Off. ett.
13.06-08.08.2016.
 Saksnr. 201704752 - Arnljot Gellines vei 3. Ønske om etablering av boliger, næring og bevertning
(Kullsyrefabrikken).
 Saksnr. 201715801 – Turbinveien 2-4 (gnr./bnr. 236/224). Forslag om delvis rivning og nybygg, med ønske
om transformasjon til undervisningsformål (høyskole).
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Planfaglige vurderinger og anbefalinger

Kapittel 2.1 inneholder en begrunnelse for hvorfor det er behov for økt sporkapasitet i Brynsbakken.
Utredning av alternative løsninger for innføring av baner mot Oslo S har pågått en tid, og gjennom arbeidet er
det vurdert 13 konsepter til sammen. I sluttrapporten til utredningen Innføring av baner mot Oslo S (april 2016)
ble det anbefalt at en variant av en løsning av det som kalles konsept 8A skulle legges til grunn for videre arbeid
med kapasitetsøkende jernbanetiltak i Brynsbakken. Dette konseptet er det minst omfattende med hensyn på
fysiske inngrep på omgivelsene av de konsepter som er vurdert, og som samtidig gir den økte sporkapasiteten
som er nødvendig. I kapittel 2.2.1 omtales konsepter som har vært vurdert i tidligere utredninger.
Etter at utredningsarbeidet konkluderte med at konsept 8A skulle legges til grunn for videre arbeid, er dette
konseptet vurdert nærmere med hensyn til jernbaneteknisk og fysisk løsning. I dette arbeidet er det utviklet
alternative løsninger betegnet som alternativ 8A1 og 8A2, hvor det siste så ble splittet i alternativene 8A2.1 og
8A2.2 (i omtalen under beskrevet som alt. 1 og alt. 2). Disse alternativene er beskrevet og vurdert i kapittel
2.2.2 til 2.2.4. I forarbeidet til planprogrammet (silingsprosessen) er det videre foretatt revurderinger av
tidligere vurderte konsepter og andre kombinasjoner av løsninger. Disse vurderingene er redegjort for i kapittel
2.2.5.
I tillegg er det vurdert ulike gang- og sykkelløsninger på tvers av jernbanen til erstatning for eksisterende
tverrforbindelser som berøres av tiltaket. Disse vurderingene er omtalt i kapittel 2.2.6.
Øvrige konsepter som ble påpekt som mulige alternativer i forbindelse med høring av forslag til planprogram,
er nærmere omtalt i merknadsdokumentet (med oppsummering av og kommentarer til innkomne
bemerkninger). Merknadsdokumentet er separat vedlegg til planprogrammet.
Da antatt viktigste utredningstemaer omtales i kapittel 2.3, og i kapittel 2.4 gis en anbefaling for videre
planarbeid.

2.1

Hvorfor er det behov for økt sporkapasitet i Brynsbakken?

Behovet for å øke sporkapasiteten i Brynsbakken har tre hovedgrunner:




Gardermobanen er overbelastet
Sporanordningen i Brynsbakken må tilpasses framtidig togtunnel under Oslo
Frekvens på lokaltogene skal økes fra 2027

Den ene utfordringen er at den sterkt trafikkerte Gardermobanen er overbelastet. Dette skyldes at
Gardermobanen deler kapasitet med både Hovedbanen og Gjøvikbanen med dagens sporanordning i
Brynsbakken. Dagens jernbanetekniske løsning i Brynsbakken er vist i figur 1-5. Løsningen på denne
utfordringen er å bygge to overføringsspor slik at Gjøvikbanen føres over fra Gardermobanen til Hovedbanen.
Den andre utfordringen er at sporanordningen i Brynsbakken må tilpasses framtidig togtunnel under sentrum.
Når togtunnelene under Oslo sentrum utvides fra to til fire spor, vil tunnelene vestover fra Oslo S fungere
tilsvarende som en firefelts motorvei – med to «kjørefelt» i hver retning. Prinsippet for disse tunnelene er vist
nederst i figur 2-1. Når togtunneler med til sammen fire spor er på plass, skal lokaltogene bruke de midterste
plattformene på Oslo S, mens region- og fjerntog skal bruke plattformene på hver side av stasjonsområdet.
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Figur 2-1: Prinsippskisse for reguleringsplanens løsning i Brynsbakken og sammenheng med øvrig sporanordning
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Den tredje utfordringen handler om at i Ruteplan 2027 skal lokaltogene mellom Oslo S og Lillestrøm ha avgang
hvert 10. minutt, som er en vesentlig økning sammenlignet med dagens frekvens med avgang hvert 15. minutt.
Hovedbanen har dobbeltspor på hele strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm, bortsett fra forbi Brynsbakken
hvor noen regiontog kjører på inngående Hovedbanespor og dermed beslaglegger kapasitet. For å kunne kjøre
så mange tog på Hovedbanen, må man ha flere spor over en kort strekning for å øke kapasiteten.
Spor som krysser hverandre i plan inne på Oslo S er begrensende for kapasiteten, og dette må unngås. Dermed
må sporene i Brynsbakken ha en tilsvarende organisering med spor for regiontog på hver side, og lokaltogene i
midten. De samme to overføringssporene som er omtalt over, løser også dette.
Figur 2-1 viser prinsippskisse for sporanordning for planlagte nødvendige kapasitetsøkende tiltak for jernbanen
i Brynsbakken, og hvordan dette henger sammen med sporanordningen for øvrig mellom Oslo S og Lillestrøm.

2.2

Løsninger som er utredet

2.2.1

Konsepter i utredningen «Innføring av baner mot Oslo S»

Det henvises til kapittel 1.3.3 for omtale av bakgrunn for arbeidet med tidligere utredninger av løsninger for
kapasitetsøkende tiltak i Brynsbakken. Arbeidet startet i 2013 og er dokumentert i to rapporter:



Innføring av baner mot Oslo S, konseptmuligheter, delrapport 2, november 2014
Innføring av baner mot Oslo S, sluttrapport, april 2016

Begge rapporter finnes på prosjektets hjemmeside:
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/Kapasitetsokning-i-Brynsbakken/
Vedlegget til dette planprogrammet gir utfyllende omtale og illustrasjoner av løsningskonsepter som ble
vurdert i utredningsarbeidet for innføring av baner til Oslo S. Etterfølgende tabell gir en kort oppsummering av
de til sammen 13 tekniske konseptene som ble vurdert. Det presiseres at disse konseptene er vurdert i en tidlig
fase. Erfaringer fra arbeidet med konsepter som er videreført til hovedplanfasen viser at ved mer detaljerte
vurderinger blir konsekvenser for omgivelsene større enn det man kom fram til i de tidlige utredningene.
Tabell 2-1: Vurderte konsepter i utredningen «Innføring av baner mot Oslo S»

KONSEPT

BESKRIVELSE / TRAFIKAL
VIRKNING

Konsept
1

Hovedgrep: Ny tunnel under Vålerenga
med dobbeltspor for Gjøvikbanen.
Enkeltspor på Hovedbanen forbi
Brynsbakken.
Virkning: Gir økt kapasitet for
Gardermobanen og Gjøvikbanen på
bekostning av Hovedbanen.

Konsept
2A

Hovedgrep: Ny tunnel for inngående
Gjøvikbane. Ny trasé for utgående
Gjøvikbane på viadukt og tunnel.

KONSEKVENSER







KONKLUSJON

Tunnel under Vålerenga er
vanskelig gjennomførbar
bl.a. pga. grunnforhold.
Store inngrep i forbindelse
med de to
tunnelportalene.
Høye kostnader.

Ikke videreført.

Tunnel under Vålerenga
vanskelig gjennomførbar.
Kostnadskrevende.
Store inngrep i forbindelse
med de to
tunnelportalene.

Ikke videreført.
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Virkning: Gir økt kapasitet for
Gardermobanen og Gjøvikbanen på
bekostning av Hovedbanen.





Konsept
2B

Hovedgrep: Ny tunnel under Vålerenga
for inngående Gjøvikbane. Ny trase for
utgående Gjøvikbane viadukt/bru.
Fortsatt dobbeltspor på Hovedbanen.
Virkning: Gir økt kapasitet for alle de
tre banene.








Konsept
3

Hovedgrep: Inngående Gjøvikbane
følger dagens, ny trase for Gjøvikbanen
på viadukt/bru mellom
Gardermobanen og dagens
Gjøvikbane.






Virkning: Gir økt kapasitet på
Gjøvikbanen og Hovedbanen, men ikke
full uttelling på Gardermobanen pga.
delt trase med Gjøvikbanen utgående.
Sårbart ved trafikkavvik.

Konsept
4A/4B

Hovedgrep: Gjøvikbanen i egen trasé
mellom Lodalen og dagens
Gjøvikbanetrase. (4A: bruke
eksisterende kulvert mellom Lodalen
og Oslo S, 4B: Ny atkomst fra Lodalen
til Oslo S)



Virkning: Løser kapasitet i Brynsbakken
for alle tre baner. Gir utfordringer i
kapasitet i Lodalskulverten og Oslo S.









Konsept
5

Hovedgrep: Ombytting av spor mellom
de tre banene. Nytt spor for inngående
Gardermobanen, inngående
Gjøvikbane (kort tunnel under
Gardermobanen), utgående
Hovedbane.
Virkning:
Løser kapasitet i Brynsbakken for alle
tre baner.
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Viadukt /bru for utgående
Gjøvikbane ville bli svært
synlig.
Utfordringer knyttet til
anleggsgjennomføring.
Inngrep på bebyggelse i
Enebakkveien.
Tunnel under Vålerenga
vanskelig gjennomførbar.
Svært vanskelig
gjennomførbar med mulig
konflikt med E6
Vålerengtunnelen.
Viadukt /bru for utgående
Gjøvikbane ville bli svært
synlig.
Høye kostnader.

Ikke videreført.

Svært synlig konstruksjon.
Inngrep i bebyggelse i
Enebakkveien 36-62.
Krapp geometri på
Gjøvikbanen.
Konflikt med bebyggelse i
Biskop Nilssøns gate 23.

Ikke videreført.

Konflikt med boligblokk i
Biskop Nilssøns gate 23.
Tunnel i område med
vanskelige grunnforhold.
Svært lang tunnel pga.
høydeforskjell mellom
Lodalen og Brynsbakken.
Meget kostnadskrevende.
Konflikt med dagens bruk
av hensettingsanlegg i
Lodalen.
Innføring av ny trasé for
Gjøvikbanen til Oslo S vil
være vanskelig å få til.

Ikke videreført.

Gir fysiske inngrep i
parken mellom Vålerenga
kirke og sporene.
Ikke direkte inngrep i
bebyggelse i Enebakkveien
36-62, men nærføring gjør
at det trolig vil bli inngrep i
anleggsfasen.
Konflikt med boligblokk i
Biskop Nilssøns gate 23.

Ikke anbefalt videreført,
men en variant som i
prinsippet er lik er
vurdert på nytt (se kap.
2.2.5).

- 27 -

Del av strekning mellom
Oslo S og Bryn

Konsept
6A

Brynsbakken, kapasitetsøkende jernbanetiltak
Detaljregulering med konsekvensutredning
Planprogram

Hovedgrep: Utgående Gjøvikbane
bruker kulvert mot Lodalen og tunnel
derfra til dagens trasé. Inngående
Gjøvikbane i egen tunnel under
Vålerenga.

Ikke forenlig med E6
Vålerengtunnelen.



Brynsbakken vil være
svært utsatt ved
driftsavvik siden alle tre
baner bruker samme
inngående spor.
Konflikt med dagens bruk
av hensettingsanlegg
Lodalen.
Tunneler gjennom
områder med vanskelige
grunnforhold.
Svært lang tunnel på
grunn av høydeforskjell.
Meget høye kostnader.

Ikke videreført.

Svært høye
investeringskostnader.
Må etablere stor
konstruksjon i lang bru (ca.
250 m) ved Breivoll og
over E6.
Berører flere industribygg
ved Breivoll.
Alnabanen må
oppgraderes fra gods til
persontogbane (inkl.
signalanlegg).

Ikke videreført.
Konseptet er nærmere
omtalt i
merknadsdokument
som er utarbeidet i
forbindelse med høring
av planprogrammet.

Beslaglegger
Enebakkveien som
kjøreatkomst til
eiendommer.
Beslaglegger deler av
bebyggelse i Enebakkveien
36-62.
Berører arealer i parken
ved Vålerenga kirke.

Ikke anbefalt videreført,
men en variant som i
prinsippet er lik er
vurdert på nytt (se kap.
2.2.5).

Beslaglegger
Enebakkveien som
kjøreatkomst til
eiendommer.
Beslaglegger deler av
bebyggelse i Enebakkveien
36-62.
Akseptabelt kostnadsnivå.

Variant av løsning 8A
ble anbefalt videreført
(for videre vurderinger,
se kap. 2.2.2 til 2.2.4).





Konsept
6B

Hovedgrep:
Utgående Gjøvikbane kjører
hovedbanen til Breivoll og deretter en
lang bru over E6 til Alnabanen. Videre
Alnabanen til Grefsen. Alle øvrige
baner kjører som i dag.





Virkning:
Ikke motstrøms trafikk i Brynsbakken,
men Hovedbanen får ikke maks
kapasitet. Utgående Gjøvikbane får
lenger kjøretid.

Konsept
7

Hovedgrep:
Nye spor for utgående Hovedbane,
mellom dagens utgående Hovedbane
og inngående Gardermobane.
Gjøvikbanen kjører på ett spor.
Inngående Gjøvikbane kjører
motstrøms på utgående Hovedbane.








Virkning:
Oppnår ikke kapasitetsmål i Ruteplan
2027. God kapasitet på
Gardermobanen, men Gjøvikbanen
kjører motstrøms på Hovedbanen
inngående. Gjøvikbanen kan bli
begrensende i forhold til økt frekvens
på Hovedbanen (10 min).

Konsept
8A

Hovedgrep:
Div. ombytting av spor for de tre
banene. Nytt spor for inngående
Gjøvikbane og utgående Hovedbane.




Virkning: Gir retningsdrift i
Brynsbakken, og motstrøms tog kun på
Gjøvikbanen. Et kapasitetssterkt
alternativ der trafikken blir separert
mellom lokal- og regiontog.
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Virkning:
Løser kapasitet i Brynsbakken for alle
tre baner. Gir utfordring i kapasitet i
Lodalskulverten og inne på Oslo S.
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Hovedgrep:
Div. ombytting av spor for de tre
banene. Nytt spor for inngående
Gjøvikbane og utgående Hovedbane.




Virkning:
Gir retningsdrift i Brynsbakken og
dobbeltspor for Gjøvikbanens nedre
del. Et kapasitetssterkt alternativ der
trafikken blir separert mellom lokal- og
regiontog.

Konsept
9

Hovedgrep:
Div. ombytting av spor mellom
Hovedbanen og Gardermobanen.
Inngående Gardermobane og utgående
Hovedbane får nytt spor. Utgående
Gardermobane forutsettes mer
nedsenket enn dagens.
Virkning:
Gir retningsdrift i Brynsbakken og
dobbeltspor for Gjøvikbanens nedre
del.
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Beslaglegger
Enebakkveien som
kjøreatkomst til
eiendommer.
Beslaglegger deler av
bebyggelse i Enebakkveien
36-62.
Konflikt med boligblokk i
Biskop Nilssøns gate 23.
Relativt høye kostnader.
Dobbeltspor / økt
kapasitet for Gjøvikbanen
har liten betydning for
langsiktige ruteplaner.

Ikke videreført.

Gardermobanen må
senkes. Dette krever
inngrep enten i
Romeriksporten eller en
kulvert som starter i
Gamlebyen. Gir store
inngrep i bebyggelse og
konflikt med E6
Vålerengtunnelen.
Inngrep i bebyggelse i
Enebakkveien 36-62 i
anleggsfasen (bl.a. konflikt
med kulturminneverdier).
Berører arealer i parken
ved Vålerenga kirke.
Konflikt med boligblokk i
Biskop Nilssøns gate 23.

Ikke videreført.
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Alternativ 8A1

Figur 2-2: Prinsippskisse av alternativ 8A1 for kapasitetsøkende tiltak for jernbanen i Brynsbakken (Kilde: Bane NOR / Asplan
Viak).

Alternativ 8A1 innebærer at ny inngående Gardermobane vil følge dagens trasé. Ny inngående Hovedbane vil
følge trasé til dagens utgående Hovedbane fra dagens bru over Gjøvikbanen. Eksisterende inngående spor vil
fjernes fram til ny inngående Gardermobane. Ny utgående Hovedbane følger trasé til inngående
Gardermobane fra St. Halvards bru og vil ha en tilkobling til utgående Gjøvikbane før den går på fylling, og
videre over i en 400 meter lang bru over Enebakkveien og Gjøvikbanen. Ny utgående Hovedbane kobler seg på
eksisterende utgående Hovedbane. Utgående Gjøvikbane avgreiner fra ny utgående Hovedbane og tilsluttes ny
trasé for inngående Gjøvikbane. Inngående Gjøvikbane går i ny trasé på fylling og støttemur fra dagens tunnel
og til ny inngående Hovedbane. Gjøvikbanen avgreiner til inngående Gardermobane (Loengaforbindelsen).
Vurderte virkninger av alternativ 8A1:
Beskrivelsen nedenfor er basert på vurderinger gjort i utredningsfasen. Erfaringer fra arbeidet med de
konseptene som er videreført til teknisk hovedplan viser at bygging av nye overkjøringsspor i Brynsbakken har
større påvirkning på omgivelsene (eksempelvis bebyggelsen i Enebakkveien) enn det man antok i
utredningsfasen.










Oppnår separering av lokaltog og regiontog samt retningsdrift på Gardermobanen og Hovedbanen, og
dermed økt kapasitet på disse to banene. Det vil ikke være endringer for Gjøvikbanen.
Vending for regiontog på Oslo S ikke mulig uten å redusere hastigheten på Gardermobanen.
Utgående Hovedbane får en mindre skjerping av stigningen, fra 24-26 til 27 promille.
Gjøvikbanen får redusert hastighet til ca. 40 km/t ved bru under Hovedbanen.
Kobling mellom Gjøvikbanen og Loenga oppnås.
Eksisterende inngående Gardermobane må sannsynligvis stenges i deler av anleggsfasen for å kunne
etablere sikringsskjerm langs sporet, som er nødvendig for å gjennomføre store deler av anleggsarbeidene.
Enebakkveien må fjernes – kan være mulig å reetablere en g/s-vei gjennom området, men bilatkomst til
bebyggelse vil ikke kunne etableres etter at tiltaket er gjennomført.
Noen bygninger som er vernet etter plan- og bygningsloven må rives.
Boliger, lagerbygg, industri- og næringsbygg må fjernes på grunn av fysiske inngrep og manglende
bilatkomst.
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Utgående Hovedbane må bygges på ca. 400 m lang bru, fylling og støttemur som vil være godt visuelt
synlig for omgivelsene.

2.2.3

Alternativ 1 (8A2.1)

Figur 2-3: Prinsippskisse av alternativ 1 (8A2.1) for kapasitetsøkende tiltak for jernbanen i Brynsbakken (Kilde: Bane NOR /
Asplan Viak).

Alternativ 1 (8A2.1) innebærer at ny inngående Gardermobane vil følge dagens trasé. Ny inngående Hovedbane
vil følge dagens utgående Hovedbane fra dagens bru over Gjøvikbanen. Ny utgående Hovedbane avgrener fra
dagens spor ved St. Halvards bru og vil gå på fylling, støttemur langs Enebakkveien og på kulvert over
Gjøvikbanen. Utgående Gjøvikbane vil følge dagens trasé for inngående Gardemobane før den avgrener
gjennom en ny kulvert mot dagens Gjøvikbane og under ny utgående Hovedbane. Inngående Gardermobane
opprettholdes gjennom Romeriksporten. Inngående Gjøvikbane går inn i kulvert under ny utgående Hovedbane
og avgrenes, og i ny trasé der den verneverdige trehusbebyggelsen ligger i dag, nord for Enebakkveien, før den
kobles på ny inngående Hovedbane.
Vurderte virkninger av alternativ 1 (8A2.1):











Gir økt kapasitet på alle tre banene.
Vending for regiontog på Oslo S mulig.
Inngående Gardermobane opprettholdes.
Utgående Hovedbane får en mindre skjerping av stigningen, fra 24-26 til 27 promille.
Gjøvikbanen får redusert hastighet til ca. 40 km/t under bru for Hovedbanen - dagens hastighet er 70 km/t.
Ikke mulig med kobling Gjøvikbanen-Loenga uten å redusere hastigheten på Gardemobanen.
Vil kreve kortere totalbrudd- samt tidvis stenging av eksisterende inngående Gardermobane.
Enebakkveien må fjernes på en lengre strekning – kan være mulig med en g/s-vei gjennom området, men
bilatkomst til bebyggelse vil ikke kunne etableres etter at tiltaket er gjennomført.
Bygninger som er vernet etter plan- og bygningsloven må fjernes.
Boliger, lagerbygg, industri- og næringsbygg må fjernes på grunn av fysiske inngrep og manglende
bilatkomst.
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Alt. 1 sett mot øst fra ca. over Kværnerveien (vest for Lodalsbruene):

Alt. 1 sett mot vest fra ca. over Etterstad:

Alt. 1 sett i «fugleperspektiv» – vest mot venstre i illustrasjonen og øst mot høyre:

Figur 2-4: Illustrasjoner fra 3D-modell for alternativ 1 (8A2.1) for kapasitetsøkende tiltak for jernbanen i Brynsbakken
(Kilde: Bane NOR / ViaNova).
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Alternativ 2 (8A2.2)

Figur 2-5: Prinsippskisse av alternativ 2 (8A2.2) for kapasitetsøkende tiltak for jernbanen i Brynsbakken (Kilde: Bane NOR /
Asplan Viak).

Alternativ 2 (8A2.1) innebærer at ny inngående Gardermobane vil følge dagens trasé. Ny inngående Hovedbane
vil følge dagens utgående Hovedbane fra dagens bru over Gjøvikbanen. Ny utgående Hovedbane avgrener fra
dagens spor ved St. Halvards bru og vil gå på støttemurer og fylling over Enebakkveien og opp gjennom
bebyggelsen og kobles til eksisterende utgående Hovedbane. Utgående Gjøvikbane vil følge dagens trase for
inngående Gardermobane før den avgrener i dagens Gjøvikbane. Inngående Gardermobane opprettholdes
gjennom Romeriksporten. Inngående Gjøvikbane går i kulvert under ny utgående Hovedbane, gjennom kulvert
der Enebakkveien ligger i dag, før den kobles på inn på ny inngående Hovedbane.
Vurderte virkninger av alternativ 2 (8A2.2):












Gir økt kapasitet på alle tre banene.
Vending for regiontog på Oslo S mulig.
Inngående Gardermobane opprettholdes.
Utgående Hovedbane får en mindre skjerping av stigningen, fra 24-26 til 28 promille.
Inngående Gjøvikbane får en stigning på 35 promille.
Gjøvikbanen får redusert hastighet til ca. 40 km/t - hastighet i dag er 70 km/t.
Ikke mulig med kobling Gjøvikbanen-Loenga uten å redusere hastigheten på Gardermobanen.
Vil kreve kortere totalbrudd- kan være noe enklere anleggsgjennomføring enn de andre alternativene.
Enebakkveien må fjernes på en lengre strekning – kan være mulig med en g/s-vei gjennom området, men
bilatkomst til bebyggelse vil ikke kunne etableres etter at tiltaket er gjennomført.
Bygninger som er vernet etter plan- og bygningsloven må fjernes.
Boliger, lagerbygg, industri- og næringsbygg må fjernes på grunn av fysiske inngrep og manglende
bilatkomst.
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Alt. 2 sett i retning mot øst, fra ca. over jernbanesporene ved Schweigaards gate:

Alt. 2 sett mot vest, fra ca. over Etterstad:

Alt. 2 sett i «fugleperspektiv» – vest mot venstre i illustrasjonen og øst mot høyre:

Figur 2-6: Illustrasjoner fra 3D-modell for alternativ 2 (8A2.2) for kapasitetsøkende tiltak for jernbanen i Brynsbakken (Kilde:
Bane NOR / ViaNova).
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Tilleggsvurderinger / andre løsninger som er vurdert

I tillegg til alternative varianter av konsept 8A, er det også vurdert tre andre løsninger som del av forberedelse
til arbeidet med reguleringsplanen. Det er videre gjort vurderinger av aktuelle gang- og sykkelforbindelser på
tvers av sporområdene, som omtales i kap. 2.2.6.
Alternativ 7
Løsningen er i prinsippet lik tidligere vurdert konsept 7, ref. kapittel 2.2.1. I forbindelse med planarbeidet er det
gjort en ekstra vurdering av dette konseptet/alternativet fordi det tilsynelatende har mindre konflikter bla.
med bebyggelsen og er mindre omfattende enn de anbefalte alternativer fra tidligere utredninger. Løsningen
innebærer at inngående Hovedbane flyttes til dagens utgående Hovedbanes spor. Utgående Hovedbane vil få
et nytt spor som vil ligge mellom dagens utgående Hovedbane og inngående Gardermobane.

Figur 2-7: Skjematisk skisse av konsept / alternativ 7 for jernbanetiltak i Brynsbakken. (Kilde: Bane NOR / Asplan Viak)

Alternativet medfører at Gardermobanen ikke lenger kjører motstrøms på Gjøvikbanen, men dette skjer på
bekostning av at Gjøvikbanen må kjøre mot kjøreretningen på Hovedbanen. Bane NOR har i 2018 gjennomført
kapasitetsanalyser av dette konseptet. Disse viser at alternativ 7 ikke kan håndtere 10 minutters frekvens på
Hovedbanen, og at alternativet i tillegg er sårbart for 15 minutters frekvens på Hovedbanen. Alternativet
oppnår ikke krav om retningsdrift for alle linjer og vil da ikke kunne innfri kapasitetskrav i rutemodell 2027.
Alternativ 7 medfører fysiske inngrep i parken mellom Vålerenga kirke og sporområdene. Alternativet er noe
mindre arealkrevende enn alternativene 8A (omtalt i kapittel 2.2.2 – 2.2.4), men vil fortsatt sannsynligvis
beslaglegge deler av Enebakkveien og noe av bebyggelsen i Enebakkveien 36-62. Dette alternativet er derfor
nok en gang lagt bort i forhold til videre planarbeid.
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Mulighet for vending av regiontog på Oslo S og samtidig ha forbindelse Loenga-Gjøvikbanen
Flere av konseptene som tidligere ble vurdert
i utredningen Innføring av baner mot Oslo S
hadde som svakhet at flytog fra
Gardermobanen ikke kunne snu i buttsporene
på Oslo S.
Det er derfor vurdert mulighet for å
kombinere alternativene 8A2.1 og 8A2.2 med
både kobling Loenga og Gjøvikbanen og
beholde vendemulighet for tog fra
Gardermobanen på Oslo S.

Figur 2-8: Vurdert løsning i kombinasjonsalternativ

Illustrasjonen viser justert spor for Gardermobanen. Overhøyden må reduseres til null og eksisterende
vertikalkurve må økes. Ny gjennomgående hastighet for utgående Gardemobane blir 70 km/t. Tilsvarende for
inngående Gardermobane blir 75 km/t. Hastigheten reduseres med 35-40 km/t for begge Gardemobanespor.
Dette vil redusere kapasiteten og derfor ikke tilfredsstille behovene for rutemodell 2027. Dermed er heller ikke
dette alternativet videreført.
Alternativ 5 - Mulighet for å flytte tiltaket lengre ned i Brynsbakken
Det er vurdert mulighet for å flytte tiltaket lengre ned i Brynsbakken for å oppnå slakere vertikalgeometri for ny
utgående Hovedbane. (Bortsett fra dette er løsningen i prinsippet lik tidligere vurdert konsept 5).
Den planskilte kryssingen som vist i alternativ 8A2.2 er flyttet lenger vest for å oppnå en bedre sporgeometri
for Hovedbanen og Gjøvikbanen og skåne den vernede bebyggelsen i Enebakkveien. En planskilt kryssing vest
for Vålerengtunnelen vil strekke seg helt fram til ca. ved Myklegardgata i vest. Dette medfører at det må bygges
et nytt spor på nordsiden av eksisterende Hovedbane fra ca. ved Harald Hårdrådes plass til avgrening til
godstogsporet. Det er
benyttet krav til
vertikalgeometri for
eksisterende bane, dvs.
verdiene er lavere enn for
nye baner.
Dette gir svært store
inngrep i bebyggelsen langs
Schweigaards gate, og
konseptet videreføres derfor
ikke.

Figur 2-9: Flytting av tiltaket lengre ned i Brynsbakken vil gi svært store inngrep i
bebyggelsen på sørsiden av Schweigaards gate.
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Mulige løsninger for gående og syklende

I forbindelse med arbeidet med planprogrammet er det vurdert ulike gang- og sykkelløsninger på tvers av
jernbanen til erstatning for eksisterende tverrforbindelser som vil bli berørt av tiltaket.
Det er primært den gjennomgående Enebakkveien, som i dag er en trasé med blandet trafikk, som berøres av
tiltaket. Sørfra berøres gangforbindelse fra Kværnerbyen, under jernbanesporene og med kobling til
Enebakkveien (øst for nr. 47) (Jernbanetrappa). I retning øst er det gangsti fra Enebakkveien langs Gjøvikbanen
og kobling med trapp til Etterstadgata (ved Biskop Jens Nilssøns gate 23). Se forøvrig illustrasjon og nærmere
omtale under sentrale utredningstemaer i kap. 2.3.3.

Alternativ 5
Supplerende tiltak
rundt eks. bru

Figur 2-10: Vurderte løsninger for gående og syklende (Kilde: Bane NOR / Asplan Viak)

Følgende løsningsalternativer er vurdert på et konseptuelt nivå i forbindelse med forberedende arbeider med
planprogrammet.


G/S-alternativ 0 (rød strek på figuren) - I dag stikker det opp to fjellknauser mellom sporene helt vest i
utredningsområdet. Dette er rester av landskapet fra før sporområdet ble etablert. Muligheten for å bygge
en bru over sporene mellom disse knausene er vurdert. Den videre løsningen blir en bru over E6 ved
søndre tunnelportal på E6 Vålerengtunnelen og rampe langs boligblokka i Turbinveien 6-18 ned til krysset
Enebakkveien X Arnljot Gellines vei. Konklusjonen fra disse vurderingene er at dette ikke er realistisk å få til
både på grunn av kostnader og at de fysiske løsninger ikke blir gode for gående og syklister. En gang- og
sykkelbru ved tunnelportalen på Vålerengtunnelen er komplisert, og i tillegg er det komplisert og det vil bli
lite hensiktsmessige stigningsforhold på en eventuell bru mellom knausene. Adkomsten fra sør er også
komplisert, da det er et smalt og bratt areal mellom godssporet og bebyggelse og vei i Kværnerbyen. Det
er derfor valgt å ikke gå videre med alternativ 0 i det videre planarbeidet.
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G/S-alternativ 1 (oransje strek på figuren) - Alternativet innebærer en undergang under sporene (delvis
bruk av eksisterende undergang), og videre på en rampe og som knytter seg til eksisterende bru over
sporene for Enebakkveien i vest. Denne vurderes videre som en god erstatter for dagens trasé langs
Enebakkveien for syklende, og vil derfor utredes nærmere som del av planarbeidet.



G/S-alternativ 2 (Lys grønn strek på figuren) – Disse alternativene innebærer en lang undergang og en
gangvei i dagen mot vest opp til eksisterende gang-/sykkelveinett i parken ved Vålerenga kirke.
Undergangen vil bli 110-120 m lang og vil innebære et meget stort terrenginngrep på nordsiden av
sporene. Undergangen vil ligge 8-10 meter lavere enn eksisterende terreng på nordsiden. Denne løsningen
er det valgt å ikke ta med videre i planarbeidet.



G/S-alternativ 3 (Mørk grønn strek på figuren) - Dette alternativet var i utgangspunktet tenkt som en
bruløsning med rampe opp fra Enebakkveien langs Arnljot Gellines vei til bru over godssporet og
Hovedbanen og over til Biskop Jens Nilssøns gate. Pga. krav til frihøyde over sporene for Hovedbanen må
dette alternativet dels få trapper i området over sporene for å komme ned igjen i Biskop Jens Nilssøns
gate. Siden løsningen uansett innebærer trapper er det også vurdert at den lange rampen langs Arnljot
Gellines vei kan byttes ut med et trappetårn lenger inn i Arnljot Gellines vei. Tårn/rampe må ta opp en
høydeforskjell på 29 m. Løsningen vil enten kreve en lang rampe eller mange runder i et tårn. Siden det
uansett vil bli noen trapper er dette alternativet tatt videre som en krysning kun for gående. Det vil da
innebære tilpasninger langs eksisterende vei og så en trappeløsning for å komme opp over sporene og ned
igjen på nordsiden. Siden det er andre alternativer som er raskere / mer rettlinjet for gående i forhold til
antatt viktige målpunkter (bl.a. Vålerenga skole), ønsker man ikke å utrede dette alternativet nærmere
som del av planarbeidet.



G/S-alternativ 4 (Lilla strek på figuren) - I dette alternativet er det vurdert flere alternative plasseringer av
et tårn for gående og evt. syklende i kombinasjon med underganger og bruer over sporene. Det er vurdert
sykkeltårn, med spiralramper med diameter ca. 15 m, tilsvarende tårnet som ivaretar adkomst for gående
og syklende fra øst på Slependen stasjon. Høydeforskjellene er store og det ville kreves sykkeltårn som tar
opp høydeforskjeller på 24 - 25 meter. Det er vurdert at sykkelkomforten gjennom en slik konstruksjon
ikke vil bli god. En slik konstruksjon vil også få konflikter mellom syklende som skal opp og ned og mellom
syklende og gående. Derfor er dette alternativet ført videre med trappetårn kun for gående, og med fokus
på å lage en krysning som kommer nær Vålerenga skole. Varianter av denne løsningen vil utredes nærmere
som del av planarbeidet.



G/S-alternativ 5 (Hvit strek på figuren) - Eksisterende bru over sporene i østenden av planområdet mot
Etterstadsletta kan tilpasses bedre for syklende og gående som kommer fra vest ved å forkorte adkomsten
til brua. Brua ligger et godt stykke fra dagens krysningspunkter. Det bør vurderes videre om det er tiltak
som kan forenkle adkomsten på sørsiden til denne kryssingen. Dette konseptet er i konflikt med gjeldende
reguleringsplan og byggesak for bolig i Arnljot Gellines vei, og dette alternativet vil ikke utredes videre som
del av planarbeidet.



G/S-alternativ 6 (Sort strek på figuren) - Dette alternativet innebærer ønske om å utbedre eksisterende sti
som går fra Enebakkveien og langs Gjøvikbanen og som avsluttes med trapp opp til Etterstadgata.
Nærmere undersøkelser har vist at på grunn av ulike høyder på planlagte sporløsninger er det svært
vanskelig å etablere gangforbindelse i en tilsvarende trasé som eksisterende sti. Dette alternativet vil ikke
utredes videre som del av planarbeidet.
- 38 -

Del av strekning mellom
Oslo S og Bryn

2.3

Brynsbakken, kapasitetsøkende jernbanetiltak
Detaljregulering med konsekvensutredning
Planprogram

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

39 av 63
IUP-00-A-01153
04A
29.03.2019

Sentrale utredningstemaer

Det som er vurdert som antatt mest sentrale utredningstemaer er omtalt under. Hele forslaget til
utredningsprogram er beskrevet i kapitel 3.

2.3.1

Utredningsområde

Plan- og bygningsetaten har gjennomført område- og prosessavklaring som del av arbeidene med
planprogrammet, og presiserer at utredningene skal belyse virkninger for et relevant omland, og ikke bare
arealet innenfor eller umiddelbar nærhet til plangrensen.
Bane NOR vurderer at temaene veitrafikk og kjøreatkomster, framkommelighet for gående og syklende,
visuelle virkninger og støy er de utredningstema hvor det er mest aktuelt å vurdere konsekvenser utover
planvarslingsområdet.

Figur 2-11: Figuren viser antatt influensområde som en hvit transparent «sky». Det hvite området i midten indikerer
planvarslingsområdet, mens pilene antyder hvilke områder som må vurderes i forbindelse med utredning av trafikale
virkninger, både for kjørende, gående og syklende.

2.3.2

Veitrafikk og kjøreadkomster

Foreslått tiltak vil innebære at Enebakkveien brytes av jernbaneområdet, mellom Galgeberg i nord og Lodalen i
sør. Hovedutfordringen knyttet til å opprettholde Enebakkveien som mulig trasé for biltrafikk er knyttet til
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manglende frihøyde på undergang under nye sporområder, og sporene må ligge så lavt for å oppnå
stigningskrav på jernbanesporene.
Tall fra Bymiljøetaten i Oslo kommune indikerer ÅDT (årsdøgntrafikk) på 500 mellom Arnljot Gellines vei i
Lodalen og Dalehaugen på Galgeberg. Det er bom i Enebakkveien like sør for Arnljot Gellines vei, og
Enebakkveien mot sør er anslått til 100 i ÅDT. Arnljot Gellines vei er anslått til 500 i ÅDT.
Enebakkveien på strekningen har ikke en viktig rolle for kjørende trafikk, med små trafikkmengder. Imidlertid
har veien en viktig funksjon som adkomst til Arnljot Gellines vei, slik at Enebakkveien sørover mot Konows gate
trolig må åpnes for gjennomgående trafikk hvis Enebakkveien brytes mot nord.
I Enebakkveien på Galgeberg må eksisterende trafikksanering i krysset med Smålensgata og Opplandgata
vurderes endret.

Figur 2-12: Kart som viser ÅDT-tall (årsdøgntrafikk) i området og dets omgivelser (tallene er fra ulike årstall) (Kilde:
Bymiljøetaten, Oslo kommune).
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Fremkommelighet for gående og syklende

Figur 2-13: Tverrforbindelser for gående eller syklende som blir berørt av jernbanetiltaket er markert i rødt. Nærmeste
alternative tverrforbindelser for gående/syklende er markert i gult.

Det vurderes at Enebakkveien mellom Lodalen og Galgeberg har en viktig rolle for gående og syklende, både
lokalt og mellom byområder i et større område. Mellom St. Halvards gate i vest i bru over sporene og gangbru
på Etterstad i øst er det ca. 1,1 km, hvor eneste mulighet til å krysse for gående og syklende er i sonen i
Brynsbakken der Enebakkveien går gjennom sporområdet. Dersom Enebakkveien brytes på denne strekningen
bør det etableres g/s-løsning som erstatning for dette.
Dette jernbaneområdet har trolig også en viktig funksjon for lokale gangforbindelser mellom
Galgeberg/Vålerenga og Lodalen. Mellom Kværnerbyen og Enebakkveien er det gangundergang under
Gardermobanen og godssporet. Mellom Enebakkveien og Etterstadgata (mot nordøst) er det gangsti mellom
jernbanesporene, som også er planmessig regulert i forbindelse med etableringen av Gardermobanen.
Forbindelsene tjener også som skolevei mellom Kværnerbyen og Vålerenga skole. Disse gangforbindelsene vil
brytes som følge av tiltaket, og det må utredes om dette kan erstattes av tjenlig løsning. Dette bør trolig ses i
sammenheng med g/s-løsning for et større område (se forrige avsnitt).
I plan for sykkelveinettet i Oslo (til politisk behandling høsten 2016, vedtatt i bystyret 23.05.2018) er det
indikert behov for ny sykkeltrasé nord for Hovedbanen (nøyaktig trasé uavklart), som forbindelse mellom
Etterstadgata og ruten inn mot sentrum i Dalehaugen (se figur 1-20). Dette bør trolig ses i sammenheng med
planlegging av ny løsning for gående og syklende på tvers av jernbanesporene i Brynsbakken.
Enebakkveien er også en forbindelse i turveinettet og videre langs Alna miljøpark, skiltet som turvei D10.
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Støy

Deler av området i Lodalen og Vålerenga/Etterstad ved Brynsbakken er preget av høyt støynivå i henhold til
temakart støy i Oslo kommuneplan). Viktige støykilder er jernbanestøy fra Hovedbanen / Gardermobanen,
samt veitrafikkstøy fra Lodalsbruene.
Støy skal beregnes i tråd med T-1442/2016, statlig planretningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.
Retningslinjen anbefaler at det beregnes to støysoner, en rød og en gul sone. For bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål som berøres av støysoner fra tiltaket skal avbøtende tiltak vurderes. Ved gjennomføring av
eventuelt avbøtende tiltak skal også sumstøy (støy fra andre kilder) være med i vurderingen.

Figur 2-14: Utsnitt av temakart støy i kommuneplanen for Oslo (Kilde: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune)

Tiltaket som planlegges er stort sett innenfor avvikssone for støy som er angitt i temakart for støy i
kommuneplanen (grensen går her i Gjøvikbanen og Enebakkveien), som innebærer noe mer lempelige støykrav
enn utenfor avvikssonen. Når eventuelt avbøtende tiltak vurderes er det uansett nødvendig å gjøre
rimelighetsbetraktninger i forhold til tiltakets investeringsstørrelse.
Kommuneplanens temakart for støy viser for øvrig en såkalt stille sone (områder med særlig hensyn til
friluftsliv i lite støypåvirkede omgivelser) i Alnaparken (grønn skravur). I følge bestemmelsene kan kollektivtiltak
som ikke endrer støyforholdene vesentlig i stille soner kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av
støyforholdene.
Tiltaket vil ikke nødvendigvis medføre vesentlig endring av støybildet sammenlignet med i dag, selv om det er
planlagt høyere frekvens på togene. Relativt nylig er det utført utskiftinger på jernbanelegemet på strekningen,
med sveising av svilleskjøter som skal ha medført vesentlig reduksjon av jernbanestøyen. Men tiltaket
innebærer et nyanlegg som må reguleres, endrer støysituasjonen, og støy må følgelig utredes etter T1442/2016.
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Kulturminnehensyn

Det planlagte tiltaket vil innebære inngrep i verneverdig bebyggelse. Enebakkveien 38-60 er vernet etter planog bygningsloven gjennom regulering til spesialområde bevaring (boliger) i S-3105 (30.11.1988). Figuren under
viser kartutsnitt for enkeltobjekter/eiendommer som er oppført på Byantikvarens gule liste.

Figur 2-15: Utsnitt fra kart over Byantikvarens gule liste (Kilde: Byantikvaren)

Alternative løsninger som vurderes innebærer inngrep av ulik grad i den verneverdige bebyggelsen. I noen
alternativer kan kanskje deler av bebyggelsen flyttes og reetableres på områder mellom jernbanesporene. Det
virker imidlertid lite sannsynlig at det foreslåtte tiltaket gjør det mulig å opprettholde boligfunksjonen, både av
hensyn til miljøforhold (støynivå) og nødvendige kjøreatkomster.
I tillegg ligger det en rekke kulturminner i planens influensområde som kan bli påvirket av tiltaket.
Illustrasjonen under viser utsnitt fra kart over Riksantikvarens database Askeladden. Lokaliteter med oransje

Figur 2-16: Utsnitt fra kart over Riksantikvarens database Askeladden (Kilde: Riksantikvaren).
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farge i kartet er vern gjennom plan- og bygningsloven. Lokaliteter og flater merket med gul farge er kommunalt
listeførte (Byantikvarens gule liste). Lokalitet/flate merket med rød farge viser kulturminner og flater som er
fredet. Innenfor plan- og influensområdet omfatter det et vedtaksfredet veifar fra 1700-tallet (St. Halvards gate
– Strømsveien) og den østre delen av middelalderbygrunnen i Oslo. Trekantene er SEFRAK-registrerte
bygninger som viser at de er eldre enn 1900, de røde eldre enn 1850 og søknadspliktige ved ønske om riving.
Grå trekanter markerer bygninger som er revet/fjernet. (SEFRAK er landsdekkende register over eldre
bygninger og kulturminner, SEFRAK = "SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg"). Flater med
brun farge angir NB!-registreringer, dvs. områder av nasjonal interesse. Dette gjelder bl.a. et større område
med trehusbebyggelsen på Vålerenga, nord for Hovedbanen.
Enebakkveien er det gamle veifaret mellom Oslo og Enebakk med opprinnelse fra middelalderen. Det er ikke
formelle vernehensyn knyttet til selve veien (Enebakkveien) mellom Hovedbanen og Gardermobanen. Det er
heller ikke formelt vern knyttet til jernbanen som et kulturhistorisk anlegg innenfor planområdet.

2.3.6

Virkninger for bebyggelse

I tillegg til boligområdet som er regulert til spesialområde bevaring (omtalt i delkapittelet over), vil det
planlagte tiltaket trolig medføre inngrep i eller rivning av all øvrig bebyggelse i området mellom
jernbanesporene i Brynsbakken.
Bortsett fra den verneverdige boligbebyggelsen består bygningsmassen av tidligere eller eksisterende
næringsbebyggelse. Enebakkveien 36B i brukes i dag til religiøse aktiviteter. På motsatt side ligger
Enebakkveien 47, som står på eiendom regulert til jernbaneformål. Bebyggelsen i Enebakkveien 62 består av
nærings- og lagerbygninger.

2.3.7

Anleggsperioden

Gjennomføring av tiltaket innebærer virkninger på flere forhold, men som er av midlertidig art, og som det er
viktig å få belyst i plansaken.
Trafikkavvikling i anleggsperioden må belyses, både for gående og syklende (inkludert trafikksikkerhet),
veitrafikk og adkomster, og jernbanetrafikk i anleggsperioden.
Det vil være virkninger for støyforhold og luftkvalitet. I anleggsperioden vil det være støy fra anleggsarbeidet.
Det er både nasjonalt og lokalt regelverk for støy med grenseverdier for maksimalt tillatt støy. Videre kan
anleggsarbeid og anleggstrafikk føre til høyere luftforurensning, dette gjelder spesielt støvpartikler. Det kan
være aktuelt med målinger av luftkvalitet i anleggsperioden. Virkninger skal belyses og det skal foreslås
eventuelle avbøtende tiltak.
Hensiktsmessige arealer for midlertidige rigg- og anleggsområder skal undersøkes og belyses. Om nødvendig
må riggområdene reguleres med angitt etterbruk. Dette dokumenteres i form av beskrivelse, kart og
illustrasjoner.
Det skal utarbeides et miljøprogram som skal bidra til å ivareta de som bor og ferdes langs/nær banen,
anleggsområdet og anleggsveier, i tillegg til generelle samfunnsinteresser. Miljøprogrammet skal vise hvordan
ytre miljøhensyn skal innarbeides og følges opp under prosjektering, kontrahering og bygging av
jernbaneanlegget, slik at prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljøet og de som blir berørt av tiltaket.
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Anbefaling

Oppsummerende vurdering av 8A-alternativene
Alternativ 8A1 oppfyller ikke krav om vending av regiontog uten at togene får redusert hastighet på
Gardermobanen. Funksjonalitet for vending av regiontog i buttsporene (spor 14-19) på Oslo S er viktig for å
opprettholde kapasitet i avvikssituasjoner og for å kunne håndtere større planlagte stenginger i årene som
kommer. Vurdering av konsekvenser for omgivelsene for konsept 8A.1 (eksempelvis bebyggelsen i
Enebakkveien 36-62) er basert på tidligfasevurderinger. Erfaringer fra videre detaljering av alternativ 8A2.1 og
8A2.2 tilsier at bebyggelsen i Enebakkveien 36-62 må innløses ved konsept 8A.1. I tillegg er det sannsynlig at en
bruløsning for Gjøvikbanen vil ha en betydelig høyere kostnad enn kulvertløsningene i alternativ 8A2.1 og
8A2.2, samt en mer krevende anleggsgjennomføring med behov for lengre stengeperioder av inngående
Gardermobane og Gjøvikbane. Alternativ 8A1 anbefales ikke videreført i planarbeidet.
Alternativ 1 (8A2.1) og 2 (8A2.2) framstår som jevnbyrdige med hver sine fordeler og ulemper. Begge
alternativene oppfyller målsettingen med prosjektet. Sporgeometrisk synes alternativ 1 noe bedre enn
alternativ 2. Både alternativ 1 og 2 innebærer at bebyggelsen i Enebakkveien 36-62 må fjernes permanent.
Videre viser foreløpige vurderinger at Enebakkveien trolig må stenges for biltrafikk, men at det kan være mulig
med en eller flere gang- og sykkelforbindelser på tvers av sporområdene. På grunn mindre konstruksjoner for
Gjøvikbanen og ny utgående Hovedbane kan alternativ 2 være noe enklere å gjennomføre i anleggsteknisk enn
alternativ 1, og kanskje kreve kortere stengeperioder for eksisterende baner i anleggsfasen. I tillegg viser
foreløpige vurderinger at nye tverrforbindelser for gange og sykkel kan bli vesentlig bedre i alternativ 2 enn i
alternativ 1.
Det anbefales at alternativ 2 videreføres i planarbeidet. For utdypende begrunnelse henvises til vedlagte notat:
Sammenligning av alternativ 1 og 2. Oppsummeringsnotat.
Planvarslingsområde
Forslag til planvarslingsområde er illustrert både i figur 1-4 og 1-23. Planavgrensning for planforslaget vil bli
avklart gjennom planarbeidet, og vil trolig ha noe mindre utstrekning enn planvarslingsområdet. For
utredningstemaene veitrafikk/kjøreatkomster, framkommelighet for gående og syklende, visuelle virkninger og
støy vil det være aktuelt å vurdere konsekvenser utover planvarslingsområdet. Aktuelt utredningsområde er
vist i figur 2-11.
Gang-/sykkelløsninger
To alternativer for gang- og sykkelløsninger på tvers av sporområdene vil bli utredet som del av planarbeidet:
 En undergang under sporene (delvis bruk av eksisterende undergang), og videre på en rampe og som
knytter seg til eksisterende bru over sporene for Enebakkveien i vest.
 Et tårn / trapp for gående og evt. syklende i kombinasjon med underganger og bruer over sporene som
«lander» ved Vålerenga skole.
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Program for planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kapasitetsøkende jernbanetiltak (retningsdrift) i
Brynsbakken (del av strekningen mellom Oslo S og Bryn), vurdert i KVU Oslo-navet som en forutsetning for
utnyttelse av planlagt ny sentrumstunnel for jernbanen.
Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71, og tilhørende
forskrift om konsekvensutredninger av 21. juni 2017 nr. 854.

3.1
3.1.1

Alternativer som skal utredes
Nullalternativet

Nullalternativet for planarbeidet er dagens situasjon med spor og bebyggelse i Brynsbakken.

3.1.2

Planalternativ

Alternativ 2 (8A.2.2) utredes videre i planarbeidet. Alternativet benevnes «planforslaget» i videre planarbeid.
Det legges til grunn at Enebakkveien som et sammenhengende historisk veifar sikres og at den berørte
verneverdige bebyggelsen tas vare på. Det må i tillegg sikres en ny forbindelse for gående over/under
sporområdet.

3.2
3.2.1

Program for undersøkelser og utredninger
Tema som skal konsekvensutredes

TRANSPORT OG MOBILITET
Analyse for transport og mobilitet skal belyse konsekvenser for veitrafikk, kjøreadkomster, gående og syklende.
Utredningsbehov:
Foreslått tiltak vil innebære at Enebakkveien brytes av jernbaneområdet, mellom Galgeberg i nord og Lodalen i
sør. Dette vil berøre veitrafikk, kjøreadkomster og forbindelser for gående og syklende både i og utenfor
planområdet. I tillegg vil gangforbindelser som ikke går i Enebakkveien også berøres (se nærmere omtale i kap.
2.3.2 og 2.3.3).
Utredningens innhold og omfang:
Eksisterende trafikkmønster skal beskrives. Planforslagets virkninger for veitrafikk, kjøreadkomster, gående og
syklende, samt utrykningskjøretøy skal utredes. Nye løsninger og/eller avbøtende tiltak for å ivareta
tverrforbindelser på tvers av sporområdene for skal undersøkes. Mulighet for å opprettholde Enebakkveien for
biltrafikk skal utredes på et nivå som gjør det mulig å sammenligne løsningen med en løsning hvor veien
stenges for biltrafikk. Virkninger for hele influensområdet skal tas med i sammenligningen.
Presentasjonsform / rapportering:
Rapport (m/ illustrasjoner og temakart) med transport- og mobilitetsanalyse
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STØY
Støyutredning i henhold til statlig planretningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016.
Utredningsbehov:
Foreslått tiltak innebærer endring av en eksisterende støykilde (jernbanestøystøy), i et område med høyt
støynivå fra flere støykilder.
Utredningens innhold og omfang:
Både dagens og fremtidig situasjon beregnes og beskrives. Det skal beregnes støy fra planområdet for
omgivelsene og for et større influensområde. For bebyggelse med støyfølsomt bruksformål som berøres av
støysoner fra tiltaket skal avbøtende tiltak vurderes (se nærmere omtale i kap. 2.3.4). Ved vurdering av evt.
avbøtende tiltak skal støy fra vei beregnes og tas hensyn til.
Presentasjonsform / rapportering:
Rapport med utredning av støy (inkl. støysonekart).
KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljøet. Kulturmiljø er kulturminner som inngår
som del av en større helhet eller sammenheng.
Utredningsbehov:
Foreslått tiltak vil innebære inngrep i verneverdig bebyggelse og historisk veifar. Enebakkveien 38-60 er
vernet etter plan- og bygningsloven og regulert til spesialområde bevaring.
Bygningsrekken av trehus har størst verneverdi dersom de fortsatt kan brukes som bolig og flyttes som et
samlet kulturmiljø. Flytting av enkelthus og /eller endring av bygningenes funksjon fra bolig til andre
formål, vil redusere verneverdien.
Utredningens innhold og omfang:
Planforslagets virkninger for verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø, samt historisk veifar, innenfor
planområdet og i influensområdet skal utredes. Kjent kildegrunnlag og registreringer legges til grunn (se
nærmere omtale i kap 2.3.5).
Mulighet for bevaring av boligene skal utredes. Mulighet for flytting av verneverdig bebyggelse til egnet
sted i nærheten skal utredes. Det skal gjennomføres en overordnet utredning av alternative tomter i
nærheten av planområdet. Utredningen skal inneholde informasjon om tomtens egnethet,
reguleringsforhold, eiendomsforhold og atkomst. Dersom man finner egnet(e) tomt(er) skal det gjøres en
teknisk vurdering av disse, samt en beskrivelse av arbeidsprosess for flytting av bebyggelsen. Det skal
vurderes hvilke tiltak som må iverksettes for at boligfunksjonen kan opprettholdes på de aktuelle tomtene.
Videre skal mulighet for alternativ bruk av bygningsmassen på disse tomtene belyses.
Presentasjonsform / rapportering:
Rapport (m/ illustrasjoner og temakart) med utredning av kulturminner og kulturmiljø.
Notat med utredning av alternative tomter.
Dersom man finner aktuelle tomter, utarbeides et notat med nærmere teknisk vurdering av tomt samt
beskrivelse av arbeidsprosess for flytting av bebyggelsen.

- 47 -

Del av strekning mellom
Oslo S og Bryn

Brynsbakken, kapasitetsøkende jernbanetiltak
Detaljregulering med konsekvensutredning
Planprogram

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

48 av 63
IUP-00-A-01153
04A
29.03.2019

BYMILJØ
Bymiljø er menneskers fysiske omgivelser, både for de som ferdes i og bruker et område, og de som bor der.
Dette inkluderer virkninger for bebyggelse (også bebyggelse som ikke anses som kulturminner). Bymiljø
innbefatter også turveier og tilgjengelighet til friluftsområder og parker.
Utredningsbehov:
Foreslått tiltak vil innebære virkninger for det fysiske bymiljøet i området. Tiltaket vil innebære direkte
virkninger for bebyggelse i Enebakkveien 36-62, både boliger og annen bebyggelse (se nærmere omtale i kap.
2.3.5 og 2.3.6). Tiltaket vil trolig ha virkninger for skoleveier i nærmiljøet, og for bruk av turveier og
tilgjengelighet til friluftsområder og parker.
Utredningens innhold og omfang:
Planforslagets virkning på bymiljø skal utredes. Nye løsninger og/eller avbøtende tiltak for å ivareta
tverrforbindelser på tvers av sporområdene skal undersøkes og ses i sammenheng med transport- og
mobilitetsanalysen. Planforslagets virkning på overordnet grønnstruktur, lokale grøntområder og trærne
innenfor temarelevant influensområde skal utredes.
Presentasjonsform / rapportering:
Rapport (m/ illustrasjoner og temakart) med utredning av bymiljø.
URBAN KONTEKST
Urban kontekst omfatter her bylandskapet, både nær- og fjernvirkning, og bymessige sammenhenger.
Utredningsbehov:
Foreslått tiltak vil innebære virkninger for bylandskapet og bymessige sammenhenger, som skal utredes. Valg
av løsninger for store konstruksjoner (bruer, fyllinger m.v.) har betydning for nær- og fjernvirkning.
Utredningens innhold og omfang:
Planforslagets virkninger for bylandskapet og bymessige sammenhenger skal utredes. Analysen ses i
sammenheng med transport- og mobilitetsanalysen og utredning av kulturmiljø og bymiljø. Effekten av evt. nye
bymessige sammenhenger utredes, og evt. avbøtende tiltak vurderes.
Anleggets estetiske kvaliteter må vises, det vil si tilpasning til landskapsform og tverrgående konstruksjoner
som gang- og sykkelløsninger og gater. Forskjeller i nær- og fjernvirkninger, avhengig av valg av
bruløsninger/fyllinger/utforming av store konstruksjoner må vises. Konsekvenser for nær- og fjernvirkning
utredes og illustreres med bruk av 3D-modell.
Presentasjonsform / rapportering:
Rapport (m/ illustrasjoner og temakart) med analyse av urban kontekst.
GRUNNFORHOLD
Grunnforhold omhandler forholdene under bakken i området. Det vil si hvilken type grunn (løsmasser eller
berg) og kvaliteten på disse.
Utredningsbehov:
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Planforslaget vil innebære inngrep i grunnen, og det er behov for kunnskap om grunnforhold slik at dette kan
tas hensyn til ved prosjektering av tekniske løsninger. Hele planområdet ligger under marin grense, og det kan
forventes marine avsetninger i grunnen. Berggrunnen i området tilhører Oslofeltets kambrosiluriske
sedimentære bergarter.
Utredningens innhold og omfang:
Det er mye nyetablert infrastruktur i området og i forbindelse med disse etableringene er det tidligere utført
flere runder med grunnundersøkelser. I tillegg har området mye fjell i dagen. Derfor er det god kunnskap om
grunnforholdene i området. Utredningen av grunnforhold vil baseres på sammenstilling av kjent kunnskap.
Fundamenteringsbehov for større konstruksjoner som bruer, betongtunneler og støttemurer skal utredes.
Presentasjonsform / rapportering:
Rapport om geoteknikk og geologi.
ANLEGGSPERIODEN
Utredningsbehov:
Bygging av nye jernbanespor i Brynsbakken vil i anleggsperioden føre til virkninger som er av midlertidig art.
Hensikten med utredningen er å si noe om anleggsvirksomheten og hvordan den kan komme til å påvirke
nærmiljøet.
Utredningens innhold og omfang:
Forhold i anleggsperioden som det er behov for å belyse (se nærmere omtale i kap. 2.3.7):
-

Hvordan fremkommelighet for gående og syklende og øvrig transport på tvers av planområdet blir berørt
og kan ivaretas i anleggsperioden.
Hvordan trafikksikkerhet for alle gående og syklende og øvrig transport blir berørt og kan ivaretas i
anleggsperioden.
Hvordan jernbanetrafikken vil påvirkes i anleggsperioden (stengetid, redusert kjørehastighet m.v.).
Støyforhold i anleggsperioden beskrives på et overordnet nivå.
Luftkvalitet i anleggsperioden beskrives på et overordnet nivå.
Arealer som kan brukes til midlertidige rigg- og anleggsområder undersøkes.
Massehåndtering, dvs. massebalanse og behov for massetransport inn- og ut av planområdet beskrives
basert på den informasjon om anleggsgjennomføring man har på dette plannivået. Konsekvenser av
massetransport vil vurderes tilsvarende.

Klima- og energibruk for anleggsgjennomføringen vil dokumenteres og mulighet for fossilfri anleggsdrift vil
utredes på et nivå tilpasset den informasjon man har om anleggsgjennomføring på dette plannivået.
Det skal utarbeides miljøprogram tilpasset plannivået, som skal synliggjøre hvordan de som bor og ferdes
langs/nær banen, anleggsområdet og anleggsveier, i tillegg til generelle samfunnsinteresser kan ivaretas.
Miljøprogrammet skal peke å hvordan ytre miljøhensyn skal detaljeres, innarbeides og følges opp under
prosjektering, kontrahering og bygging av jernbaneanlegget, slik at prosjektet blir til minst mulig ulempe for
miljøet og de som blir berørt av tiltaket.
Presentasjonsform / rapportering:
Rapport som beskriver anleggsgjennomføring og faseplaner.
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Konsekvenser i anleggsfasen beskrives i planbeskrivelsen.
Kart og illustrasjoner
Miljøprogram (egen rapport)

RISIKO OG SÅRBARHET
Utredningsbehov:
Analyse av risiko og sårbarhet er obligatorisk i alle plansaker. Det skal gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for løsning som fremmes som reguleringsplan.
Utredningens innhold og omfang:
ROS-analysen skal vurdere og analysere relevante farer, sårbarheter og risikoforhold, og identifisere behov for
risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak.
Presentasjonsform / rapportering:
Rapport med ROS-analyse

3.2.2

Tema som skal vurderes og omtales i planbeskrivelsen

Følgende tema vil vurderes og omtales i planbeskrivelsen. Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er
uttømmende og skal vurderes supplert gjennom videre planbehandling.
Tema
Regionale virkninger

Sosial infrastruktur

Naturmangfold
Blågrønn struktur

Overvannshåndtering

Vannmiljø

Hva skal undersøkes / omtales
Planforslagets regionale virkninger er selve begrunnelsen for at
sporomleggingen i Brynsbakken må gjennomføres. De regionale virkningene
ligger til grunn for forslagsstillers argumentasjon for planforslaget og vil
presenteres under dette kapitlet i planbeskrivelsen. I tillegg skal planforslaget
inneholde omtale av overordnede planer og mål.
Planforslagets virkning for sosial infrastruktur skal omtales. Planen påvirker
ikke behov for skole eller barnehager, men fokus vil være atkomst for alle
trafikantgrupper til skoler og barnehager i planens influensområde.
Planforslagets virkning for naturmangfold skal undersøkes og vurderes, inkl.
vurdering i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Relevant blågrønn struktur vil omtales som del av presentasjonen av
overordnete planer og mål. Enebakkveien gjennom planområdet er
klassifisert som «annen viktig gangforbindelse» mellom turvei. Planforslaget
antas ikke å påvirke blågrønn struktur direkte, men dette skal vurderes i KUrapport Bymiljø.
Prinsipper for lokal overvannshåndtering vil legges til grunn for planforslaget.
Overvannshåndtering vurderes som del av arbeidet med tekniske løsninger,
og inngår i teknisk fagrapport VA, drenering og overvann. Planforslagets
virkning for overvannshåndtering skal omtales.
I naturbase.no er det ingen naturverdier knyttet til vannmiljø innenfor
planforslagets influensområde. Det nærmeste man kommer er lokaliteten
Alna – Svartdalen som ikke er knyttet til selve vassdraget. Planforslagets
virkning for vannmiljø vil omtales i planbeskrivelsen.
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Barn og unges interesser

Hvordan planforslaget ivaretar barn og unges interesser skal omtales. Dette
gjelder spesielt behovet for ferdsel på tvers av sporområdene både i
anleggsfasen og permanent fase, videre støy- og støvpåvirkning i
anleggsfasen.
Estetikk vil vurderes som del av utredningen Urban kontekst. Behov for krav
vedrørende estetikk i planbestemmelsene vil bli vurdert og omtalt i
planbeskrivelsen.
Hvordan planforslaget tilfredsstiller krav til universell utforming vil omtales.
Hensyn til teknisk infrastruktur (kabler og ledninger) vurderes som del av
arbeidet med tekniske løsninger og inngår i teknisk fagrapport VA, drenering
og overvann. Planforslagets virkning for teknisk infrastruktur skal omtales.
Interessekonflikter som følge av planforslaget skal omtales.
Oslo kommunes økonomiske konsekvenser av planforslaget skal omtales.
Juridiske forhold knyttet til planforslaget skal omtales.

Estetikk

Universell utforming
Teknisk infrastruktur

Interessekonflikter
Økonomiske konsekvenser
Juridiske forhold

3.2.3

Tema som ikke behandles videre i planarbeidet

Følgende tema er vurdert som ikke relevante, og behandles ikke videre i planarbeidet:



Naturressurser
Arkeologiske registreringer - Byantikvaren har avklart at det ikke stilles krav om arkeologiske registreringer
etter kml. § 9.

3.3

Metode og fremstilling

Metode
Metodikk for undersøkelser og utredninger tilpasses plansakens behov. For tema som har etablert metodikk
(f.eks. Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser og metodikk for utredning av støy etter T-1442)
legges dette til grunn for undersøkelser og utredninger. Kort beskrivelse av metodikk redegjøres for. Der det
avdekkes vesentlige negative konsekvenser av tiltaket, skal det beskrives avbøtende tiltak.
Fremstilling
For tema som skal konsekvensutredes (kap. 3.2.1) skal det i hovedsak utarbeides egne rapporter eller notater, i
tillegg til ROS-analysen (obligatorisk i alle plansaker). Rapportene/notatene vedlegges plansaken, og
oppsummeres i tillegg i planbeskrivelsen. Øvrige tema (kap. 3.2.2) omtales i planbeskrivelsen.

3.4
3.4.1

Planprosess og medvirkning
Planprosess og medvirkning som allerede er gjennomført

Oppstartsaktiviteter
 Det ble avholdt møte med potensielt direkte berørte grunneiere i Vålerenga bo- og servicesenter på
kveldstid mandag 25. september 2017.
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Det ble avholdt nabomøte i Vålerenga bo- og servicesenter på kveldstid onsdag 27. september 2017.
Informasjon/presentasjon for politikere i bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo 16. november 2017.
I tillegg har de grunneiere som har ønsket det fått møter med Bane NORs grunnervervspersonell, samt at
det er avholdt eget møte med borettslag på forespørsel.

Naboer og grunneiere ble informert om møtene på forhånd.
Bane NOR bestilte 22.09.2017 formelt oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten. På bakgrunn av dette
gjennomførte Plan- og bygningsetaten område- og prosessavklaring i Oslo kommune, og det ble avholdt
oppstartsmøte mellom Bane NOR og Plan- og bygningsetaten den 04.04.2018.
Høring av planprogrammet
Oppstart av planarbeid etter plan- og bygningsloven og høring av forslag til planprogram ble annonsert 20. juni
2018, med frist for innspill 18. september 2018. Høringsinstanser og alle berørte i eller grensende til
planvarslingsområdet ble varslet (tilsendt planprogrammet eller varslet med brev). Bane NOR sendte samtidig
SMS til alle i nærområdet med informasjon.
Det ble avholdt offentlig møte om planarbeidet i forbindelse med høring av planprogrammet, 4. september kl.
18 i Enebakkveien 36b. Dette ble opplyst om i forbindelse med varsling om planoppstart, og det ble også sendt
SMS til alle i nærområdet med påminnelse om møtet.
Det er i alt mottatt 37 bemerkninger i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet (1 bydel, 6
kommunale, 3 statlige, 7 fra organisasjoner, og 20 fra private). Alle bemerkninger er oppsummert,
kommentert, og gjengitt i sin helhet i separate dokumenter vedlagt planprogrammet.

3.4.2

Planprosess og fremdrift

Planprogrammet har blitt endret som følge av merknader har framkommet gjennom høring og offentlig
ettersyn. Revidert planprogram oversendes til Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune for behandling.
Planprogrammet forelegges Byråd for byutvikling før fastsettelse.
Når planforslag med konsekvensutredning er ferdig utarbeidet av forslagsstiller, vil det etter behandling bli lagt
ut til offentlig ettersyn av Plan- og bygningsetaten. Deretter vil planforslaget bearbeides videre før det
oversendes Rådhuset i Oslo for politisk behandling.
Tabell 3-1: Forventet fremdrift på faser i planprosessen. Aktiviteter med grå skrift er allerede gjennomført.

AKTIVITET

FORVENTET FREMDRIFT

Utarbeidelse av planprogram
Varsling om oppstart planarbeid

20.06.2018

Høringsperiode for planprogram

20.06 – 18.09.2018

Informasjonsmøte om planprogram / varsel om oppstart
planarbeid
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September 2018 – Desember
2018
Desember 2018

Fastsettelse av planprogram

Mars 2019

Bane NOR utarbeider planforslag med konsekvensutredning

September 2018 – April 2019

Oversendelse av planforslag til Plan- og bygningsetaten

30.4.2019

Forberedelse til offentlig ettersyn av planforslag

Mai 2019 – 12.8.2019

Offentlig ettersyn av planforslag

12.8.2019 - 23.9.2019

Informasjonsmøte om planforslaget

Medio september 2019

Planforslag med KU utarbeides for politisk behandling
Merknadsbehandling og revisjon av planforslaget (Bane NOR)

September 2019 – Desember
2019

Oversendelse til Plan- og bygningsetaten

1.12.2019

Oversendelse til Rådhuset

30.3.2020

Politisk vedtak av reguleringsplanen i Bystyret

3.4.3

September 2019 – Mars 2020

Innen desember 2020

Medvirkning

Oppstart og utlegging til offentlig ettersyn vil bli kunngjort i tråd med kravene i plan- og bygningsloven.
Høringsinstanser, naboer og berørte blir varslet, og annonsert i avis.
Allmenn informasjon skal være lett tilgjengelig. Rapporter og planer legges ut på Bane NOR sine hjemmesider
på: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/Kapasitetsokning-i-Brynsbakken/
Det etterfølgende viser en oversikt over viktige aktører og planlagte medvirkningstiltak.




Samarbeid med relevante etater i Oslo kommune: møter ved behov.
Samarbeid med fylkeskommunen og regionale myndigheter: ved milepeler og ellers ved behov.
Samarbeid med berørte grunneiere, organisasjoner mm: ved oppstart av plan- og utredningsprosessen og
underveis ved behov. Åpne høringsmøter i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogram og
planforslag.

Berørte grunneiere er i en egen rettssituasjon i en reguleringsplanprosess. Aktuelle grunneiere vil bli fulgt opp
direkte etter nærmere avtale.
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Tabell 3-2: Foreslått opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen

Ved oppstart; arbeid
med planprogram

Arbeid med
reguleringsplan og KU

Under høring av
planforslaget

Politikere lokalt

Orienteringssak i bydelen
om prosess.

Orienteringssak for
politikere ved viktige
milepæler.

Kommunale etater og
regionale/ statlige
myndigheter
Berørte
grunneiere/beboere

Arbeidsmøter ved
utarbeidelse av
planprogram.

Fagmøter / drøfting av
utkast til plan ved behov.

Orienteringssak for
politikere ved utlegging av
planforslag til offentlig
ettersyn.
Møter med presentasjon av
planforslaget ved behov.

Åpne møter i forbindelse
med høring av
planprogram.

Allmennheten og
naboer

Åpent møte ved varsel om
oppstart / høring av
planprogram.
Informasjon på
hjemmesiden.

Adressert infoskriv når
planforslaget oversendes
Oslo kommune.
Aktuelle grunneiere følges
opp direkte etter nærmere
avtale.
Nyhetsbrev ved milepæler.
Temamøter ved behov.
Informasjon på
hjemmesiden.

Infomøte i høringsperioden
Åpne kontordager.

Nyhetsbrev.
Infomøte i
høringsperioden.
Særmøter med lag og
foreninger.
Åpne kontordager.
Informasjon på
hjemmesiden.

Allmennheten, berørte parter og naboer vil bli informert når forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig
ettersyn. Planforslaget vil også legges ut på Plan- og bygningsetatens nettsider.
Saken kan følges på http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn, saksnr. 2017.14401.
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Trykt vedlegg:
Beskrivelse av løsningskonsepter som er vurdert tidligere i
utredningen Innføring av baner mot Oslo S
(Jernbaneverket 2013-2016)
Ulike konsepter/løsninger for Brynsbakken ble vurdert som del av utredningen Innføring av baner mot Oslo S,
startet av Jernbaneverket i 2013. I utredningen ble det utviklet alternative delkonsepter for innføring av
eksisterende baner og fremtidige nye baner til Oslo S, vurdert ut fra kriterier for blant annet kapasitet,
fleksibilitet og gjennomføring. Øst for Oslo S ble det vurdert i alt 13 tekniske konsepter, redegjort for i
delrapport datert november 2014.
På de neste sidene oppsummeres kort løsningene som tidligere har vært vurdert.
Illustrasjon av løsningene refererer til skjematisk illustrasjon av eksisterende situasjon (se figuren under).
Måten persontog trafikkeres i Brynsbakken i dag innebærer trafikale flaskehalser som er
kapasitetsreduserende, spesielt Gjøvikbanens løsning på Gardermobanen. Det anses heller ikke som en ideell
løsning hvordan tog fra de ulike banene trafikkeres inn mot Oslo S.

Dagens situasjon

Skjematisk illustrasjon av eksisterende situasjon i Brynsbakken
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Konsept 1
Hovedgrepet i konsept 1 var basert på ny tunnel under Vålerenga for etablering av dobbeltspor for
Gjøvikbanen.








Løsningen økte kapasiteten for
Gardermobanen og Gjøvikbanen, men
dette skjedde på bekostning av
Hovedbanen (inngående og utgående
Hovedbane benytter samme spor).
Ville kunne gi noe redusert kapasitet på
inngående Gardermobane mht. ønsket
kapasitet, da denne i konseptet delte
trasé med inngående Gjøvikbane.
Ev. ny tunnel for Gjøvikbanen ville
være svært vanskelig gjennomførbar,
med mulig konflikt med E6
Vålerengtunnelen, og
kostnadskrevende.
Økt kapasitet for Gjøvikbanen har liten
betydning for langsiktige ruteplaner.

Konsept 1

Tidligere vurdert konsept 1 for tiltak i Brynsbakken

Konsept 2A
Tilsvarende som konsept 1 var konsept 2A bl.a. basert på ny tunnel for etablering av dobbeltspor for
Gjøvikbanen (inngående Gjøvikbane). I tillegg ble det lagt til grunn ny trasé for utgående Gjøvikbane, stort sett i

Konsept 2A

Tidligere vurdert konsept 2A for tiltak i Brynsbakken
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viadukt og tunnel fra utgående Gardermobanespor, og påkobling på dagens trasé for Gjøvikbanen.





Som konsept 1 ga alternativet økt kapasitet for Gardermobanen og Gjøvikbanen, men på bekostning av
Hovedbanen. Ny tunnel for Gjøvikbanen under Vålerenga ville være svært vanskelig gjennomførbar og
kostnadskrevende med mulig konflikt med E6 Vålerengtunnelen. Ville kunne gi noe redusert kapasitet på
inngående Gardermobane mht. ønsket kapasitet, pga. delt trasé med inngående Gjøvikbane. Videre har
økt kapasitet for Gjøvikbanen liten betydning for langsiktige ruteplaner.
Tog fra Gardermobanen kunne i dette alternativet fortsatt vende på Oslo S i buttsporene.
Viadukten/bru for utgående Gjøvikbane ville bli svært visuell og sannsynligvis med utfordringer knyttet til
anleggsgjennomføring/inngrep på bebyggelse i Enebakkveien.

Konsept 2B
Tilsvarende som konsept 1, og videreført i 2A, var konsept 2B bl.a. basert på ny tunnel for etablering av
dobbeltspor for Gjøvikbanen (inngående Gjøvikbane). Som i 2A ble det også lagt til grunn at ny trasé for
utgående Gjøvikbane, stort sett i viadukt og tunnel fra utgående Gardermobanespor, og påkobling på dagens
trasé for Gjøvikbanen.
Hovedbanen ville i dette konseptet fortsatt ha to spor. Inngående Hovedbane ville benytte dagens utgående
Hovedbane mens utgående Hovedbane ville benytte dagens inngående Gardermobanespor (det sørlige sporet),
og føres opp til traseen til Hovedbanen igjen etter Romeriksporten.

Konsept 2B

Tidligere vurdert konsept 2B for tiltak i Brynsbakken






Øker kapasiteten for Gardermobanen og for Gjøvikbanen uten at dette skjer på bekostning av kapasitet på
Hovedbanen.
Som i konsept 1 og 2A ville ny tunnel for Gjøvikbanen under Vålerenga ville være svært vanskelig
gjennomførbar og kostnadskrevende med mulig konflikt med E6 Vålerengtunnelen. Ville kunne gi noe
redusert kapasitet på inngående Gardermobane mht. ønsket kapasitet, pga. delt trasé med inngående
Gjøvikbane. Videre har økt kapasitet for Gjøvikbanen liten betydning for langsiktige ruteplaner.
Som i konsept 2A ville viadukten/bru for utgående Gjøvikbane bli svært synlig og sannsynligvis med
utfordringer knyttet til anleggsgjennomføring/inngrep på bebyggelse i Enebakkveien.
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Konsept 3
Konsept 3 besto av at inngående Gjøvikbane følger dagens togveier. Det ble lagt til grunn at utgående
Gjøvikbane går ut fra Gardermobanen, føres i viadukt/bru, helt til dagens trasé for Gjøvikbanen.







Kapasitetsmessig gunstig i og med at det ikke ville være motstrøms trafikk, men sårbart ved trafikkavvik.
Kan gi noe redusert kapasitet på Gardermobanen mht. ønskelig kapasitet, da utgående Gardermobane og
Gjøvikbanen deler spor frem til St. Halvards bru.
Sporet til utgående Gjøvikbane ser ut til å kunne få en krapp vertikal sporgeometri, konstruksjonen ville bli
svært synlig og sannsynligvis med utfordringer knyttet til anleggsgjennomføring/inngrep på bebyggelse i
Enebakkveien.
Kan også være at konseptet ikke ville gi ønsket kapasitetsmessig effekt da inngående Gjøvikbane må krysse
utgående spor i Brynsbakken.
Svært vanskelig med etablering av dobbeltspor på nedre del av Gjøvikbanen, bl.a. pga. fundamentering av
boligblokken Biskop Nilssøns gate 23 over portalen der Gjøvikbanen går inn i kulvert.

Konsept 3

Tidligere vurdert konsept 3 for tiltak i Brynsbakken

Konsept 4A / 4B
Konseptene 4A og 4B besto av utgående og inngående Gjøvikbane i egen trasé i tunnel mellom Lodalen og
dagens Gjøvikbanetrasé.
Fra Lodalen var det to varianter mot Oslo S: Konsept 4A fulgte dagens kulvert mellom Lodalen og Oslo S, for
konsept 4B ble det lagt til grunn ny atkomst fra Lodalen til Oslo S.






Kapasitetsmessig gunstig i Brynsbakken i og med at det ikke ville være motstrøms trafikk, men
kapasitetsmessige utfordringer i Lodalskulverten og inne på sporområdet på Oslo S.
Som i konsept 3 ville det være utfordringer knyttet til fundamentering av boligblokken Biskop Nilssøns gate
23 over portalen der Gjøvikbanen går inn i kulvert.
Trasé i det eksisterende hensettingsanlegget for tog i Lodalen er ikke tilpasset for en slik bruk som var
skissert, ikke forenlig med den daglige driften av anlegget, og det er heller ikke signalanlegg for en slik
bruk.
Utvidelse av kulverten vil medføre store inngrep i middelaldergrunnen og i fredede bygninger og
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Konsept 4A / 4B

4A og 4B ulik kobling
Lodalen-Oslo S

Tidligere vurdert konsept 4A / 4B for tiltak i Brynsbakken / Lodalen




minnesmerker.
Innføring av ny trasé for Gjøvikbanen til Oslo S ville trolig være svært vanskelig å få til.
Konseptene besto av tunneler i et område med dårlig grunn, og ville følgelig være kostnadsmessig
krevende.

Konsept 5
Konsept 5 innebar retningsdrift i Brynsbakken. Dette ble oppnådd ved at inngående Gardermobane får nytt
spor som kobler seg på dagens inngående Hovedbanespor. I alternativet benyttet inngående Hovedbane
dagens utgående Hovedbanes spor, og utgående Hovedbane fikk nytt spor parallelt med dagens utgående
Hovedbane. Utgående Gjøvikbane benyttet utgående Gardermobanespor. Inngående Gjøvikbane fikk eget spor
i en kort tunnel til inngående Gardermobane og videre inn mot Oslo S.

Konsept 5

Tidligere vurdert konsept 5 for tiltak i Brynsbakken

Løsningen bygget på konsept 7 og ville i prinsippet kunne fungere som første fase av dette (se omtale av
konsept 7 under).
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Kapasitetssterkt alternativ ved at det ikke ville bli motstrøms trafikk i Brynsbakken.
Ville innebære inngrep nord for jernbanen i park/turvei.
Konseptet var tilsynelatende skånsomt for eksisterende bebyggelse i Enebakkveien, men nærføring
innebærer i praksis at det sannsynligvis ville være utfordringer knyttet til anleggsgjennomføring/inngrep.
Opprettelse av dobbeltspor for Gjøvikbanen ville - som i konsept 3 og 4A / 4B - ha utfordringer knyttet til
fundamentering av boligblokken Biskop Nilssøns gate 23 over portalen der Gjøvikbanen går inn i kulvert.
Tog fra Gardermobanen (flytog) ville ikke lenger kunne vende i buttsporene på Oslo S og måtte kjøre
gjennom Oslo-tunnelen.
Kulverten under hovedbanesporene ville i praksis ikke kunne bygges iht. teknisk regelverk og ville kreve
areal i Schweigaards gate og permanent stenging av E6 Vålerengtunnelen.

Konsept 6A
Konsept 6A besto i at utgående Gjøvikbane benyttet kulverten mot Lodalen og i tunnel derfra til dagens
Gjøvikbanetrasé. Inngående Gjøvikbane benyttet egen trasé i tunnel og videre til dagens Hovedbanetrasé.

Konsept 6A

Tidligere vurdert konsept 6A for tiltak i Brynsbakken / Lodalen





Som i konsept 4A / 4B ville konseptet være kapasitetsmessig gunstig i Brynsbakken i og med at det ikke
ville være motstrøms trafikk, men det ville være kapasitetsmessige utfordringer i Lodalskulverten og inne
på sporområdet på Oslo S.
Brynsbakken ville være svært utsatt ved driftsavvik da Gjøvikbanen, Hovedbanen og Gardermobanen
benytter samme inngående spor.
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Som i konsept 4A / 4B ville trasé i det eksisterende hensettingsanlegget for tog i Lodalen ikke være
tilpasset for en slik bruk som skissert, ikke forenlig med den daglige driften av anlegget, og det er heller
ikke signalanlegg for en slik bruk.
Konseptet besto av tunneler, blant annet i et område dårlig grunn, og ville være kostnadsmessig krevende.

Konsept 6B
Konsept 6B besto i at alle tog - unntatt utgående Gjøvikbane - kjørte som i dag. Utgående Gjøvikbane ville kjøre
Hovedbanen et stykke (til Breivoll) for så å krysse E6 til Haraldrud og benytte Alnabanen opp til Grefsen.

Konsept 6B

Tidligere vurdert konsept 6B for tiltak i Brynsbakken / området øst for Oslo S






Ikke motstrøms trafikk i Brynsbakken.
Hovedbanen ville få noe redusert kapasitet og utgående Gjøvikbane ville få noe lengre kjøretid.
Kapasitetsutfordringer fordi Hovedbanen og Gardermobanen deler spor.
For å kunne benytte Alnabanen måtte det etableres en stor konstruksjon i lang bro ved Breivoll og over E6.
Dette ville berøre flere industribygg. Alnabanen har ingen signalanlegg og forholdsvis lav standard
(godsbane). Investeringskostnadene til dette ville være høye

Konsept 7
Konsept 7 innebar retningsdrift i Brynsbakken, ved at inngående Hovedbane var forutsatt å benytte dagens
utgående Hovedbanes spor. Utgående Hovedbane ville få et nytt spor mellom dagens utgående Hovedbane og
inngående Gardermobane.

Konsept 7

Tidligere vurdert konsept 7 for tiltak i Brynsbakken
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Gardermobanen ville ikke lenger kjører motstrøms med Gjøvikbanen - men på bekostning av at
Gjøvikbanen kjørte motstrøms med Hovedbanen.
Økt frekvens på Hovedbanen ville kunne føre til at Gjøvikbanen blir kapasitetsbegrensende. Målet om
retningsdrift nås ikke, og innfrir heller ikke kapasitetsmål i ruteplan 2027.
Ville innebære inngrep nord for jernbanen i park/turvei.
Innfrir ikke effektmål om retningsdrift, fordi Gjøvikbanens inngående tog krysser motstrøms Hovedbanens
utgående tog. Med innføring av 10-minutters frekvens for lokaltogene, supplert med ruteleier for godstog,
er det ikke kapasitet til å kjøre Gjøvikbanen motstrøms inn til Oslo S. Dette forsterkes i de scenarier hvor
Romeriksporten stenges og alle tog skal kjøre Hovedbanen.
Konsept 7 ville kun være aktuelt dersom løsningen ble supplert med planskilt forbindelse under utgående
Hovedbanespor, men da ville løsningen være nesten lik konsept 8A.

Konsept 8A
Konsept 8A innebar retningsdrift i Brynsbakken, motstrøms trafikk kun på Gjøvikbanen, og ble ansett for å
være et kapasitetssterkt alternativ der trafikken blir separert mellom lokal- og regiontog.
Varianter av konseptet er videreført og detaljeres/optimaliseres i videre planarbeider (se kap. 2 i dette
dokumentet), og omtales derfor ikke ytterligere her.
Konsept 8B
Konsept 8B innebar retningsdrift i Brynsbakken. Konseptet er som 8A, men supplert med etablering av
dobbeltspor i Gjøvikbanens nedre del.

Konsept 8B

Tidligere vurdert konsept 8B for tiltak i Brynsbakken






Virkningene ville i hovedsak være som i konsept 8A (videreføres og detaljeres/optimaliseres i videre
planarbeider, se neste delkapittel), men med ytterligere konsekvenser knyttet til etablering av dobbeltspor
i Gjøvikbanens nedre del.
Som i konsepter med dobbeltspor i Gjøvikbanens nedre del ville det være utfordringer knyttet til
fundamentering av boligblokken Biskop Nilssøns gate 23 over portalen der Gjøvikbanen går inn i kulvert.
Dobbeltspor/økt kapasitet for Gjøvikbanen har liten betydning for langsiktige ruteplaner.

Konsept 9
Konsept 9 besto av at inngående Gardermobane fikk nytt spor som koblet seg på dagens inngående
Hovedbanespor. Konseptet benyttet inngående Hovedbane dagens utgående Hovedbanes spor, og utgående
Hovedbane fikk nytt spor parallelt med dagens utgående Hovedbane.
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Utgående og inngående Gjøvikbane fikk i konseptet et eget spor, dvs. dagens utgående Gardermobane, som
Gjøvikbanen ville kjøre motstrøms på. Utgående Gardermobane senket seg ned og gikk inn i Romeriksporten
lengre vest enn i dag. Gjøvikbanen fikk i konseptet eget spor hele veien inn til Oslo S og kjørte motstrøms med
seg selv. Løsningen bygget på konsept 7 (se omtale av konsept 7 over).

Konsept 9

Tidligere vurdert konsept 9 for tiltak i Brynsbakken







Som i konsepter med dobbeltspor i Gjøvikbanens nedre del ville det være utfordringer knyttet til
fundamentering av boligblokken Biskop Nilssøns gate 23 over portalen der Gjøvikbanen går inn i kulvert.
Ville innebære inngrep nord for jernbanen i park/turvei.
Konseptet var tilsynelatende skånsomt for eksisterende bebyggelse i Enebakkveien, men nærføring
innebærer i praksis at det sannsynligvis ville være utfordringer knyttet til anleggsgjennomføring/inngrep.
Tog fra Gardermobanen (flytog) ville ikke lenger kunne vende i buttsporene på Oslo S og måtte kjøre
gjennom Oslo-tunnelen.
Konseptet ville også innebære ny trasé for Gardermobanen i kulvert under Gjøvikbanen (eksisterende
utgående Gardermobane), noe som sporgeometrisk ikke ville kunne la seg gjennomføre uten inngrep i
Romeriksporten, eller begynne kulverten i Gamlebyen. Dette vil gi store konsekvenser for bebyggelse, og
løsningen ville anleggsteknisk være meget krevende.

Tidligere anbefaling
Av konseptene nevnt over ble fire anbefalt videreført; konsept 5, 7, 8A og 8B. Sluttrapport for utredningen
Innføring av baner mot Oslo S forelå i april 2016, hvor kombinasjoner av konseptene øst/vest ble vurdert.
I utgangspunktet skulle 16 kombinasjoner av konseptene i øst og i vest analyseres i sluttrapporten. Videre
kapasitetsanalyse med 16 kombinasjoner ble imidlertid vurdert til å være svært krevende. I østområdet ble
konseptene 7 og 8B derfor silt vekk, fordi konsept 7 er kun utbyggingssteg av 5, mens 8Bs dobbeltspor for
Gjøvikbanen er vurdert som uten betydning med ruteplanene det jobbes etter.
Med i selve kapasitetsanalysene i sluttrapporten var derfor kun to konsepter i østområdet, 8A og 5, og seks
kombinasjoner av helhetlige alternativer for konseptene i øst og i vest. (8A ble for øvrig videreutviklet til
«optimalisert 8A»).
Sluttrapportens anbefaling var at videre planarbeid detaljerer variant av optimalisert konsept 8A. Det ble også
konkludert med at det er mulig å planlegge og realisere løsningen i østområdet/Brynsbakken før konsept i
vestområdet/Oslo S er bestemt.
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