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Oppsummering 
Å få plassert et så stort antall bomstasjoner i Oslos gater er en utfordrende og omfattende oppgave. Det er 
mange hensyn å ta for at utstyret i bomstasjonene skal fungere etter hensikten i tillegg til at det er trangt og 
vanskelig å finne plass til det nødvendige utstyret. 

Vi har likevel vurdert det dit at det er mulig, med noen endringer, å plassere bomstasjonene slik som foreslått 
av Cowi. Det vil medføre en del fjerning av trær og parkeringsplasser, og behov for å stenge to private 
atkomster. 

Der vi må benytte eksisterende plassering, galger og portaler for også registrere trafikk i motgående retning, 
anbefaler vi å skifte ut eksisterende utstyr, da det ikke er ønskelig med utstyr fra to forskjellige leverandører på 
ett og samme sted, både med tanke på drift og plasshensyn, logistikk for etablering av de nye bommene og 
estetiske hensyn. 

 

Innledning 
Dette forprosjektet omhandler de nye bomsnittene langs Ring 2 med armer og supplering av eksisterende 
bomring for innkreving i begge retninger. Cowi har på bestilling fra Oslopakke3–sekretariatet laget et forslag til 
plassering av de nye bomsnittene. Vi har tatt utgangspunkt i dette forslaget og gjort en vurdering om det er 
mulig, rent teknisk, å plassere bomstasjoner på de steder som foreslås. Der vi har funnet det vanskelig eller 
umulig å få plass til en bomstasjon, er det anbefalt en alternativ plassering. 

Denne rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen region øst på oppdrag fra Oslopakke3-sekretariatet. Ingen 
av de foreslåtte bomstasjonene er prosjektert og det er derfor en viss usikkerhet om plasseringene er faktisk 
gjennomførbare. Dette medfører også stor usikkerhet i kostnadsoverslagene. De største usikkerhetene er 
knyttet til: 

• Markedet og priser på leveranse av vegkantutstyr. 
• Omfang av utskifting av eksisterende utstyr 
• Mulighet til å benytte eksisterende utstyr 
• Behov for ombygging av gater og kryss for å få plass til bomstasjon 
• Konflikt med eksisterende kabler og ledninger i grunnen 
• Avstand til tilknytningspunkt for strøm og fiber. 
• Behov for nattarbeid. 
• Omfang av anleggsarbeider for etablering av p-plass for servicebil på de mest trafikkerte vegene  

Følgende har bidratt: 

Navn Enhet 

Joakim Hjertum Oslo kommune Bymiljøetaten 

Nikodimos Dimos Kyriakou Oslo kommune Bymiljøetaten 

Fredrik Alexander Poulsen Simonsen Oslo kommune Bymiljøetaten 

Terje Grytbakk Oslo kommune Bymiljøetaten 

Ole Christian Frantzvåg Fjellinjen  

Jon Grøndahl Martinsen Fjellinjen 

Bjørn Wikan Oslo kommune Plan og bygningsetaten 

Thomas Overvåg Lie Oslo kommune Byantikvaren 
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Svenn Granhaug Sporveien 

Ole Melbråten Sporveien 

Andre Andersen Andersen Transportanalyse 

Olav Fosli Oslopakke 3 - sekretariatet 

Arnulf Olsen Statens vegvesen region øst bro 

Damir Samardzic Statens vegvesen region øst bro 

Cathrine Liss Hoddevik Statens vegvesen region øst grunnerverv 

Øystein Tandberg Statens vegvesen region øst plan 

Anders Aaram Statens vegvesen region øst Oslo vegavd. 

Vidar Myrbakk Statens vegvesen region øst byggherre 

Anne-Grethe Nordahl Statens vegvesen region øst prosj. avd. 

 

Bakgrunn 
Bakgrunnen for dette forprosjektet ligger i revidert avtale om Oslopakke 3 datert 5. juni 2016. Avtalen ble 
vedtatt av et bredt politisk flertall i Akershus fylkesting 13. juni og i Oslo bystyre 22. juni 2016.  

Den nye reviderte avtalen legger til grunn at det innføres tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling. Dermed 
blir bomringen en viktig del av trafikkstyringen i Osloregionen i tillegg til å være en sentral del av finansieringen. 
I avtalen økes takstene og det inngår dessuten nye bomsnitt på kommunegrensa mot Oslo fra Romerike i nord, 
fra Follo i sør og fra Fornebu for den trafikken som i dag ikke passerer Bærumsnittet.  

Beregninger viser at det nye trafikantbetalingssystemet vil redusere vegtrafikken i Oslo og bidra til å nå 
nullvekstmålet samlet for Oslo og Akershus.  

Det nye takstsystemet vil påvirke bilparkens sammensetning. Mindre trafikk og en mer miljøvennlig bilpark som 
står mindre i kø, vil gi mindre utslipp og bedre luftkvalitet.  Størst nedgang i luftforurensing er ventet i 
Groruddalen, Indre by og langs E6, Ring 3 og E18.  

Inntektene fra trafikantbetalingen forventes å øke med om lag 60 %. De økte inntektene vil gå til blant annet 
økt satsing på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelvegnettet og vegprosjekter som tilrettelegger for ønsket 
byutvikling. Eksempler på prosjekter som ligger inne i Revidert avtale Oslopakke 3 er Fornebubanen, ny 
sentrumstunnel for T-bane, baneløsninger Nedre Romerike, nye trikker og rv. 4 Kjul-Rotnes.     

På møte den 25. april 2017 i Styringsgruppen/Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3, ble det besluttet å legge 
konsept Ring 2 med armer med tovegsinnkreving også på eksisterende bomring til grunn for videre arbeid med 
nytt trafikantbetalingssystem for Oslopakke 3. 

 

Forutsetninger for valg av plassering 
I Revidert avtale Oslopakke 3 av 5. juni 2016 ble det bestemt at det skulle etableres nye bomsnitt på bygrensen 
inn mot Oslo fra Romerike og Follo, samt fra Fornebu for den trafikken som ikke passerer dagens Bærumssnitt. 
Bærumssnittet skal inngå i de nye suppleringssnittene, men beholder dagens takster inntil de nye 
suppleringssnitt er etablert. Videre ble det avtalt at det skulle utarbeides forslag til nye innkrevingspunkter i 
Oslo våren 2017 som skulle sees i sammenheng med suppleringssnitt på bygrensen og Fornebu.  
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COWI har utredet nye bomsnitt i Oslo på oppdrag fra Oslopakke 3. Dette arbeidet er dokumentert i egen 
rapport som er legges frem for Styringsgruppen/Forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 den 23. mai 2017. I 
valget av anbefalt løsning er det lagt vekt på hvordan nytt trafikantbetalingssystem kan bidra på best mulig 
måte for å nå de politiske målsettingene, blant annet: 

• Trafikkstyring 
• Trafikkreduksjon og nullvekstmålet 
• 15 prosent trafikknedgang over bomsnittene 
• Bedre luftkvalitet og redusert klimagassutslipp 
• Bedre fremkommelighet 

I dag passerer om lag halvparten av bilturene innenfor bygrensen bomringen i Oslo. Det er et mål at flere 
bilturer enn i dag skal være med å betale bompenger, ikke «å straffe» dem som allerede betaler med høyere 
takst. Dette nås ved å innføre flere bomsnitt som dekker trafikk som i dag i liten grad passer bomsnitt og 
kombinere dette med en timesregel som gjør at dem som passerer flere bomsnitt innen en time ikke får høyere 
takst en det som er avtalt i Oslopakke 3.  

Det er også et mål at det nye trafikantbetalingssystemet skal oppleves som rettferdig, forståelig, forutsigbart og 
kommuniserbart. 

Hva er en bomstasjon? 
En bomstasjon er summen av det utstyret som trengs for å registrere kjøretøyer som passerer et 
innkrevingssnitt. I denne rapporten er det lagt til grunn at det skal kreves inn avgift i begge kjøreretninger. Der 
det ikke er mulig å detektere kjøretøyene i begge retninger fra en og samme bomstasjon, vil det være 
nødvendig å sette opp en bomstasjon for hver kjøreretning. 

Hver bomstasjon har et «fotavtrykk» på 2 x 12 m. Det betyr at det kreves en rett strekning på 24 meter, 12 
meter før og etter snittet/portalen, for å kunne fange opp nummerskiltene på bilen. Veglengden bør være så 
rett som mulig da krappe kurver gjør det vanskelig å detektere registreringsskilt. Innenfor veglengden kan det 
ikke være noen inn- eller utkjørsler, kjøretøyet må passere hele veglengden for å bli registrert. 

En bomstasjon krever tilgang til strøm og fiber for tilkobling. 

En bomstasjon består av følgende elementer: 

• Portal eller galge til å henge opp utstyr for registrering og fotografering av passerende biler. Det fins flere 
løsninger, som krever fra 1 til 3 portaler/galger. 

• Skap for tilkobling strøm og fiber 
• Trekkekum ved hver portal/galge for tilkobling til strøm og fiber 
• Saldolys på egen stolpe, ett per kjørefelt 
• Skilttavle som bl. a. viser variable takster. Tavlen krever derfor strøm og fiber. 
• Forvarslingsskilt  

I tillegg må det vurderes behov for: 

• Plass for å parkere servicebil 
• Rekkverk for å: 

o Sikre dem som skal drifte og vedlikeholde utstyret 
o Hindre påkjørsel av utstyr  
o Hindre kjøring på arealer utenfor veibanen for å slippe avgift 
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Figur 2 Eksempel på snitt av bomstasjon 

 

Størrelsen på taksttavlene avhenger av vegens hastighet og krav om teksthøyde.  

Generelt gjelder følgende: 

For visning av maks 3 
siffer 

Teksthøyde, mm Bredde, mm Høyde, mm 

Hovedveger 175 1700 2100 

Lokalveger 140 1400 1680 

 

Skilt skal plasseres på høyre side i kjøreretning. 

 

Utfordringer 
 

Snikkjøring 
Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, 
der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes 
tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Eksempler for hvor det snikkjøres er på gang- og sykkelveier og på 

Figur 1 Eksempel hentet fra eksisterende bomring Ekebergveien. Obs denne viser kun registrering i ett felt. Med toveis 
registrering vil det være behov for lengre utliggere for å kunne fotografere biler også i motsatt kjørefelt. 

Figur 3 Eksempel 
på forvarslingsskilt 

Figur 4 Eksempel 
på tavle som viser 
takster 



8 
 

grøntområder på sidearealer, gjennom parkeringsplasser og over private eiendommer. Tiltak kan være å sette 
opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder o.a. 

Bom i trikketrase 
To av bomstasjonene er foreslått plassert i gater med trikk. Dette gir spesielle utfordringer for etablering av 
bomstasjoner. Det gjelder to forhold, det ene ved selve etableringen, det andre hva som gjelder for den ferdig 
oppsatte bomstasjonen. Det er særlig det siste forholdet som er viktig. 

Til hver side av sporet, over sporet og mellom skinnene er det krav til at det ikke skal være noen hindringer. 

 

 

Behandling etter plan og bygningsloven 
I flg. Plan og bygningsetaten (PBE) er ikke bomstasjoner som vist i figur 1 og 2 omfattet av plan- og 
bygningsloven. Heller ikke teknisk skap og evt. plass til servicebil. Dette så lenge dette er plassert på arealer 
regulert til veggrunn. 

Dersom arealene ikke er regulert til veggrunn må det søkes dispensasjon fra gjeldende regulering, og da gjelder 
følgende: 

• Nabovarsel må sendes til alle berørte naboer. Naboer skal ha minimum 14 dager til å vurdere. 
• Søknad sendes PBE 
• PBE trenger 12 uker til behandling av søknad 

Selv om bomstasjonene ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må det legges vekt på å finne 
plasseringer der kameraene ikke er rettet mot innganger til bygg eller kommer rett utenfor vinduer. 

 

Figur 5 Krav til avstander til trikk. Grønn linje angir minimum avstand fra topp skinne til underkant utstyr i portal/galge 
dersom denne strekker seg over trikketraseen. Rød linje angir hvor det ikke er lov til å arbeide eller ha anlegg. Blå linje angir 
avstand fra senter spor hvor det vil være behov for jording.  
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Stenge gater for trafikk 
For noen av de foreslåtte plasseringene er det også foreslått å stenge gater. For å få stengt en gate er det flere 
hensyn som må tas. Stenging av kommunale gater og veier må vedtas i bystyret. Det vil være krav om grundig 
trafikkanalyse forut for at et vedtak kan fattes. Stenging av private veier og atkomster krever aksept fra 
grunneier. Forhold som må vurderes før en evt. stenging er bl. a. fremkommelighet for utrykningskjøretøy, 
fremkommelighet for renovasjon, mulighet for å snu m.m. 

 

Krav som gjelder fortau og gangarealer 
Det må tas hensyn til fremkommelighet for gående og syklende. Dette er spesielt viktig ved plassering av skilt, 
portaler/galger og skap på fortau. I smale gatetverrsnitt i indre by vil dette være en utfordring.  

Alle typer skilt over gangarealer skal plasseres i en høyde på 2,5 m, dvs. at avstanden fra topp asfalt til 
underkant skilt skal være minimum 2,5 m.  

I tillegg sette Oslo kommune krav om at minimum fri bredde på fortau er 2 meter, fri høyde er minimum 3 
meter.  

 

Godkjenning av skiltplaner  
Oslo kommune er skiltmyndighet på kommunal veg og skal godkjenne skiltplan.  

Statens vegvesen er skiltmyndighet på riksveger. 

 

Gravetillatelse  
For alle bomstasjonene må det søkes om gravetillatelse gjennom K-grav. Alle gravejobber skal meldes inn her. 
Andre etater gis en frist på 3 uker på å uttale seg.  

 

Konflikt med eksisterende kabler og ledninger 
Oslos gater og fortau er fylt opp av kabler og ledninger. Det er stor sannsynlighet for at noen av våre 
fundamenter vil komme i konflikt med disse. Dersom det blir nødvendig å legge om kabler eller ledninger kan 
dette medføre store merkostnader, utover det som er medtatt i kostnadsoverslaget. 

 

Bomstasjon på bru 
Generelt er det ikke ønskelig med bomstasjoner på bruer, av hensyn til bruas levetid og estetikk, samt drift og 
vedlikehold av brua. 

Prosjekterende må tegne inn forslag til innfestning og beregne at det er sterkt nok. 

Det er krav om kjemiske bolter på betong, det tillates ikke ekspansjonsbolter. 

 

Bomutstyr fra ulike leverandører i de eksisterende bomstasjonene 
I flere av de eksisterende bomsnittene ser vi at den beste løsningen vil være å benytte eksisterende plassering 
til også å registrere trafikk i motsatt retning. Noen steder er dette eneste løsning, da vegarealene er trange. 

Oppsigelsestiden for service og vedlikeholdsavtalen er 12 måneder. 

Å benytte eksisterende utstyr der vi også skal etablere nye bommer gir flere utfordringer 
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- Midtportal/galge tåler ikke mer vekt enn det utstyret som allerede henger der. 
- Det vil bli utfordringer med å få plass til alle kablene fra både ny og gammel leverandør. 
- Det kan bli utstyr fra både eksisterende og ny leverandør i en og samme portal/galge. De ulike 

utstyrene kan forstyrre hverandres brikkelesing.  
- Uheldig med to aktører som skal drive service og vedlikehold i en og samme portal/galge. Kan gi uklare 

ansvarsforhold. 
- Ved bytte til portal/galge som er sterk nok til å bære utstyr fra to leverandører må vi be Q-Free 

demontere sitt utstyr i gammel portal, og montere opp igjen når ny portal er på plass, samtidig som ny 
leverandør monterer sitt utstyr. Dette vil forsinke installeringen på hvert sted, og kan føre til større 
inntektstap for Oslopakke 3. 

 

Oversikt over bomsnittene, eksisterende og nye 
Cowi har i sin rapport foreslått bomsnitt som vist i kartet under: 

 

Figur 6  Lokalisering og forslag til nye bomsnitt i konsept Ring 2 med armer. 

 

Det er gjennomført en omfattende siling av ulike alternative utforminger av nytt trafikantbetalingssystem for 
Oslopakke 3. Denne lokaliseringen er valgt fordi analysene viser at denne gir best måloppnåelse for trafikk, 
fremkommelighet, lokal luftkvalitet og gir en jevnere fordeling av kostnader mellom bosatte i ulike bydeler i 
Oslo. 
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Beskrivelse av den enkelte bomstasjon 
I det følgende er plassering av den enkelte bomstasjon beskrevet. Det er gjort en vurdering hvorvidt det er 
teknisk mulig å etablere bomstasjoner i de foreslåtte snittene 

Tegnforklaring: 

Foreslått plassering nye bomstasjoner  

Alternativ anbefalt plassering (der det gjelder)  

Eksisterende bomstasjoner   

Veg stenges  

 

 

 

 

Ring 2 med armer 
 

R2_1 Bygdøy 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Det er sterke vernehensyn i området, spesielt på fjellsiden av veien. Anbefaler derfor en plassering på sjøsiden 
av vegen.  

Vegen er ikke bredere enn at den lar seg detektere i begge retninger med utstyr montert i en og samme galge. 

Det er planlagt ny gang- og sykkelveg på strekningen. Det vil bli sett på et mulig samarbeid med gang- og 
sykkelveg-prosjektet. 

 

  

Figur 7 Eksempel på referanse til 
Cowis forslag til plassering av 
bomstasjoner 
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R2_2S Sem Sælands vei 
Det har vært sett på en løsning der ett av alternativene var å stenge Sem Sælands vei i kombinasjon med en 
bom i Blindernveien, (R2_2 Blindernveien v/Problemveien). Denne løsningen er valgt bort bl. a. fordi Sem 
Sælands vei er privat og er et område som gir en rekke muligheter til snikkjøring. I stedet er det valgt en løsning 
i Suhms gate som i kombinasjon med eksisterende bom i Slemdalsveien, vil tette snittet. Se Slemdalsveien 
Eksisterende bomring. 

 

 

 

R2_2 Blindernveien v/Problemveien 
Det vanskelig å finne gode løsninger i Blindernveien da det er vanskelig å få til et tett bomsnitt ved å stenge 
Sem Sælands vei. Bommen flyttes til Suhms gate før Bjørn Stjerne Bjørnsons plass, retning sentrum. Se 
Slemdalsveien Eksisterende bomring. 
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R2_3 Blindernveien 
Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men foreslås likevel flyttet til ovenfor innkjøringen til 
Marienlyst og Blindernveien skole. Dette for å unngå mulighet for snikkjøring gjennom parkeringsplassen på 
nedsiden av innkjøringen. Det settes opp en bom med kun en galge som dekker trafikken i begge retninger. 

For å få dette til må bussoppstillingsplass reduseres noe. Denne er i dag fylt opp med parkerte biler.  Det må 
også opp et rekkverk i bakkant fortau for å sikre at ingen vil la seg friste til å snike over parkeringsplassen. 
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R2_4 Sognsveien 
Foreslått plassering av bomstasjon vurderes til utfordrende, men mulig å få til. 

Her går det trikk i egen trasé. Master for kjøreledning går i midtrabatt, og en plassering i denne er derfor ikke 
mulig. Det må settes opp to separate bommer for å kunne ta trafikk i begge retninger. Det ikke anledning til å 
sette opp bomstasjonsutstyr på fortauet, da fortauene er veldig smale og det heller ikke finnes noe sted for å 
lagre snø i området. Regulering ligger i bakkant fortau.  

En løsning forutsetter derfor en avtale med grunneier.  
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R2_5 Tåsenveien 

Her er det foreslått å plassere bomstasjonen mellom Spångbergveien og innkjøringen til Ullevål sykehus. 
Plasseringen er valgt blant annet ut fra å få et tett snitt forbi Ullevål sykehus. Med denne løsningen kommer 
Ullevål sykehus på innsiden av Ring 2-snittet. 

En plassering her vurderes til gjennomførbar. 

Veien er smal og det vil derfor være tilstrekkelig med en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære 
deteksjonsutstyr for begge retninger. 

For å få plass til galgen må parkering fjernes. I tillegg må det også lages en utvidelse av fortauet ut i veibanen 
for å få en sikker plass der på galgen kan plasseres. 

Et luftstrekk krysser veibanen, og vil også være med på å avgjøre hvor bomstasjonen skal plasseres. I verste fall 
må luftstrekket tas ned og erstattes med en grøft, noe som påvirker kostnadene for etablering av 
bomstasjonen. 
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R2_6 Kierschows gate 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Bomstasjonen kan plasseres hvor som helst på strekningen mellom innkjøring til kirka og Tåsenveien, men 
fortauene er smale og utstyret må derfor plasseres i bakkant fortau. Det anbefales en plassering på samme side 
som kolonihagen. Det vil være behov for en avtale med grunneier, samt en avklaring med plan- og 
bygningsetaten om evt. dispensasjon fra gjeldende regulering. 

Veien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære 
deteksjonsutstyr for begge retninger.  
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R2_7 Uelands gate 

Dette er et svært krevende sted å plassere en bomstasjon. Det er foreslått en løsning med bomstasjon for 
begge kjøreretninger i kvartalet mellom ring 2 og Thurmannsgate. For trafikk mot ring 2 er det her tre felt, noe 
som er utfordrende mtp plassering av saldolys. Det foreligger planer om å bygge om hele ring 2 som kan 
påvirke dette området i form av bredere sykkelfelt mm.  

Det anbefales derfor å flytte bomstasjonen for trafikk mot sentrum til kvartalet ovenfor. Her er det flere 
muligheter for plassering, f. eks grøntrabatten mellom trærne eller ved fortausarealet utvides mot vegbanen 
slik at det blir plass til bomstasjon og teknisk skap. Løsningen krever at parkering i Uelandsgate må fjernes på 
strekningen hvor bomstasjonen skal stå. Parkeringen er beskrevet i reguleringsplanen og det er derfor 
nødvendig med en dispensasjonssøknad.  

Bomstasjon for utgående trafikk plasseres som foreslått. Fortau må utvides for å få plass til bom og teknisk 
skap. Bussholdeplassen endres slik at det blir kantsteinsstopp i stedet for busslomme. 

En alternativ løsning til å sette en bom i nederste kvartal for utgående trafikk, kan være flytte også den opp itil 
kvartalet over, men det vil kreve at Thurmannsgate må stenges. 
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R2_8 Maridalsveien 

Maridalsveien er en trang, envegskjørt gate med småhusbebyggelse tett innpå. Området er regulert til 
spesialområde bevaring for bygningene 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. 

Vegreguleringen går i fortauskanten.  

For å få plass til en bomstasjon her er følgende alternativer vurdert:  

• «Stramme» opp krysset ut mot ring 2 slik at det blir plass til å sette opp en galge mellom fortau og 
vegbane.  

• Sette den lengre opp i gata ved parken.  
• Begge alternativene krever at det settes opp fysiske stengsler på gangveien gjennom parken, da denne 

kan benyttes som snikvei forbi bomsnittet. 

Det anbefales å «stramme» opp krysset og plassere bomstasjonen nederst mot ring 2.  
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R2_8S Atkomstveg til bl. a. Myrens verksted 

Dette er en privat atkomst til et område med mange aktiviteter. Atkomsten foreslås sperret mot ring 2. 

Må avklares mot grunneier.  
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R2_9 Sandakerveien 
Sandakerveien er en trang gate med bebyggelse tett innpå. Det er kort strekning og her er det flere atkomster, 
en av dem som også kan benyttes til gjennomkjøring ut i ring2 og dermed en mulighet for å snike forbi 
bomsnittet. 

Det er mulig å sette opp en galge på fortauet ved Sandakerveien 17 som kan registrere trafikk i begge 
retninger. Sandakerveien vil da ha sin ut- og innkjøring i bomstasjonen, noe som er uheldig. De vil bli registrert 
ved ut- og innkjøring, selv om de ikke passerer bommen. Et evt fritak bør vurderes. 

Atkomsten til Sandakerveien 12 må stenges for å hindre snikkjøring gjennom eiendommen. Disse må sikres en 
atkomst over naboeiendommen til ring2.  

Sandaker veien planlegges for eget sykkelanlegg, ligger i planen for 2020-2025. Dersom disse planene åpner for 
å stenge gata for biltrafikk, bør det vurderes om det er et tiltak som kan i iverksettes allerede nå. 
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R2_10 Vogts gate  

I Vogts er det trikk i vegbanen som setter begrensninger og gir utfordringer for plassering av bomstasjon. En av 
utfordringene er fare for konflikt med kjøreledning.  

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. 

Det er bebyggelse tett innpå på den ene siden, og ikke mulig å sette noe på fortauet.  

Kort avstand mellom kryssene og derfor lite rom til å flytte plasseringen i gatas lengderetning. 

Det er kort vei til jording, likeretter like ved (Torshov), noe som er positivt dersom fundamenter må settes 
innenfor det området som krever jording. 

Vi mener likevel det er mulig å få plassert en bomstasjon her, men at det må gjøres en utredning for å finne en 
akseptabel løsning. 

Vurder: 

• Utvide fortauet øverst i kvartalet slik at det blir plass til galge/portal 
• Portal over hele vegbredden 
• Sette galge-/portalbein i kansteinslinja 
• Utfordre leverandøren av innkrevingsutstyret til å levere en løsning som kan detektere i begge 

retninger fra en galge plassert inntil parksiden av gata.  
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R2_11 Ole Bulls gate 

Ole Bulls gate er toveiskjørt, men stengt for alt annet enn buss. 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Veien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære 
deteksjonsutstyr for begge retninger.  

Det må settes opp et rekkverk mot grøntanleggene på siden av gata for å hindre snikkjøring.  



24 
 

R2_12 Askergata 
   

Denne bommen er en del av armen mot Sinsen. Det er vanskelig å få til de nødvendige avstandene da det er 
dette er en kort veistubb med både innkjøring til parkeringsplasser og atkomst til parkeringskjeller. 

Vi har sett på følgende alternativer: 

Alt.1. Stenge veien, men det kan gi lang omkjøring. Det blir mindre omkjøring hvis Ole Bulls gate åpnes for all 
trafikk, ikke bare buss. Behov for å vurdere dette nærmere i samarbeid med blant annet Ruter. 

Alt. 2. Bommen flyttes til Fagerheimsgata ovenfor Askergata.  Dette vil gi en løsning med to bommer i 
Fagerheimsgata. De med bombrikkeavtale betaler bare for en av bommene. Med dagens ordning, må de uten 
Autopassavtale betale for to passeringer. Dette kan bli endret i nytt sentralsystem planlagt innført rundt år 
2020. Vurdere tyngre sikring mellom feltene ovenfor Askergata for å hindre ulovlig høyresving for å unngå 
avgiftsbelastning. 

Vi anbefaler alternativ 2. Galge kan settes på fortau.  
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R2_13  Ring 3 Sinsenkrysset  

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. 

Framføring av strøm og fiber er krevende, samt å finne plass til tekniske skap. 
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R2_13A Sinsenkrysset påkjøring fra Hans Nielsen Hauges gate 

Rampe fra H. N. Hauges gate østg mot Sinsenkrysset. To felt, men trafikk kun i en retning.  

Det settes en galge i grøntområdet på høyre side.  

Må stenges ved vedlikehold. 

 

R2_13B Ring 3 Sinsenkrysset avkjøring fra vestgående løp 

Rampe fra vestg. løp mot Sinsenkrysset.  

Ivaretas av bomstasjon i hovedløpet, se bom R2_13C. 

R2_13C Ring 3 Sinsenkrysset hovedløpet mot øst 

I hovedløpet. Det settes en portal på brua der den krysser Hans Nielsen Hauges gate. Portalen dekker alle tre 
felt, også det som tar av mot Sinsenkrysset. 

Utfordrende å finne plass til saldolys. 

Må stenges ved vedlikehold. 
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R2_13D Ring 3 Sinsenkrysset hovedløpet mot vest 

I hovedløpet. Det settes en portal før påkjøring fra Sinsenkrysset (R2_13E). Det er kun hovedløpet som skal 
detekteres. 

Må stenges ved vedlikehold. 

 

R2_13E RIng 3 Sinsenkrysset rampe påkjøring mot vest og mot Hans Nilsen 
Hauges gate  

I rampe fra Sinsenkrysset. Trafikk kun i en retning. Det settes opp en T-galge i splitten mellom rampene. 
Tverrliggeren lages slik at den kan dekke begge feltene mot Hans Nilsen Hauges gate, og feltet mot hovedløpet 
mot vest. 

Må stenges ved vedlikehold. 

 

 

OBS. For alle bomstasjonene i Sinsenkrysset vil det være utfordrende å få fram strøm og fiber.  
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R2_14 Fagerheimgata 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Fagerheimgata har to felt i hver retning, fysisk delt med en midtrabatt. Her kan det settes en portal over alle 
fire feltene, alternativt en T-portal i midtrabatt for begge retninger. 

  



29 
 

R2_15 Jørgen Løvlands gate 
Her er det foreslått en bomstasjon ned mot ring 2. Dette er en uheldig plassering p.g.a. bl. a. korte avstander 
mellom ut og innkjørsler. 

Det anbefales i stedet å sette bomstasjonen oppe ved Rosenhoffgata. Gata er smal nok til at det kan benyttes 
en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.  
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R2_16 Trondheimsveien 
 

Her går det trikk. Master for kjøreledning går i midtrabatt. Må sjekke om evt. krav til nærføring med portal for 
bom. Trangt og vanskelig. Kort vei til jording, likeretter like ved (Rosenhoff). 

Progressbygget er planlagt revet og det er regulert innkjøring fra svingen i Hasleveien 

Det er utfordrende å få plassert en bom mellom Carl Berner krysset og første lyskryss inn til Hasleveien 

Her anbefales det heller å plassere to bommer, en i Trondheimsveien og en i Hasleveien.  

Bommen i Trondheimsveien settes mellom Hasleveien og Rosenhoffgata. Det anbefales to T-portaler som 
settes i grøntrabattene. 

Hasleveien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære 
deteksjonsutstyr for begge retninger. 
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R2_16.2 Grenseveien 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

En T-portal plasseres i midtrabatt. Medfører at trær i midtrabatten må fjernes. 

Vanskelig å plassere snittet lengre øst pga kollektivfelt, bussholdeplasser og veger som gir 
omkjøringsmuligheter.  
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R2_17 Økernveien 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Bomstasjonen plasseres i Økernveien, mellom Hovinveien og Ensjøveien. Vegen er smal nok til at det kan 
benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen 
plasseres på motsatt side av bussholdeplass, i utgående kjøreretning. 
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R2_18 Ensjøveien 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære 
deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres i bakkant mur. 

Unngå å komme for nær undergang. Mulig å plassere taksttavla i gressareal ved innkjøring til forretning eller 
før butikk.  

OBS. Nye planer for Jordal Amfi kan skape snikveier. 
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R2_19 St. Halvardsgate/Strømsveien 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Gata er allerede stengt med bussbom. Bomstasjonen må plasseres på sentrumsiden av bussbommen. 

Det settes en t-portal i grøntrabatten. Trær må fjernes da de vil forstyrre detekteringen.  

Eksisterende sperring av Enebakkveien v/Dalehaugen må suppleres for å hindre snikkjøring. 

Merk: Omkjøringsvei ved stengt Vålerengtunnel.   
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R2_20 Kværnerveien  

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære 
deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres på side med fortau, i bakkant fortau. 
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R2_21 Geitabru 

På Geita bru går det trikk, og det er ikke ønskelig å sette opp bomstasjoner i trikketraseer. 

Bomstasjonen foreslås derfor flyttet til Konows gate mellom Ekebergveien og rundkjøringen med Mosseveien. 
Ekebergveien ved kryss Ekebergveien/Konowsgate er allerede stengt for gjennomkjøring. 

Trafikk fra Kongsveien og Mosseveien er allerede fanget opp av bomstasjoner lengre syd. 

Mellom Ekebergveien og Konows gate går det en privat vei, der det er gjennomkjøringsmulighet. Denne må 
stenges for at snittet skal bli tett. En slik stengning krever aksept fra grunneier. 
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R2_22 Mosseveien 

Utgår, erstattes av ny løsning for Geita bru. 
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R2_23 Konows gate 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge 
retninger. Galgen plasseres i grøntrabatt mellom utkjøringene. I tillegg må det monteres ekstra kameraer for å 
hindre snikkjøring på fortau. 
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R2_24A og B E6 Kværnerveien 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Må sees i sammenheng med bomstasjon for 
motsatt løp. 

Vurdere om det er en løsning å sette opp en portal som bære utstyret for begge løp. I tillegg en bom for 
påkjøringsrampa. Sebrafeltet mellom pårampe og hovedløp kan benyttes til å sette opp et teknisk skap. 

Framføring av strøm og fiber er krevende, samt å finne plass til tekniske skap. 
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Lodalen – alternativt forslag 
Alternativt forslag flytter Kværnerbyen til utsiden av Ring2-bomsnittene og gjør det umulig å kjøre mellom 
Kværnerbyen og sentrum uten å betale. 

I forhold til opprinnelig forslag flyttes bomsnittet i Konows gate øst for krysset i Lodalen til vest for krysset 
nærmere sentrum.  

I tillegg må det plasseres bomstasjoner på de sørvendte rampene til/fra Ekebergtunnelen. 

Alternativt forslag anbefales da det Kværnerbyen ligger utenfor ring 2 og dermed også skal betale for å passere 
ring 2. 

Alternativet er ikke kvalitetssikret med tanke på teknisk gjennomførbarhet (ble lansert 19/5-17), og det er 
derfor med et forbehold om bl. a. mulighet for fysisk plassering. 

 

 

 

 

 

 

 

        Kjøreretning 

        Nye bomsnitt 
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Konows gate mot sentrum, sør for krysset i Lodalen 

 

 

Pårampe Ekebergtunnelen 

 

 

Avrampe Ekebergtunnelen 
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 R2_25 E6 Svartdalstunnelen/Ryen 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Det er plass til å sette ned fundamenter for portal eller galge både i midtrabatten og på sidearealer. 

Må ta hensyn til eksisterende portal med lyssignaler. 
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R2_26 Østensjøveien 

Bomstasjonen er foreslått plassert på vestsiden av brua over jernbanen.  

I dette området er det mye infrastruktur, tog og t-bane og i tillegg teknisk infrastruktur som fjernvarmeledning. 

Det anbefales å flytte bomstasjonen over på andre siden av brua, da det der er bedre plass. Det kan benyttes 
en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen vurderes 
satt i et fjellfundament på samme side som t-banen. 
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R2_27 E6 Adolf Hedins vei 
 

Her er det foreslått en plassering av bomstasjon på broene vest for Brynstunnelen. 

På grunn av høytspenntledningene som krysser over vegen her, er dette en uheldig plassering. Nærheten til 
høytspennt kan forstyrre detekteringen. 

Det anbefales derfor at bomstasjonene flyttes til østsiden av Brynstunnelen. Må også dekke rampene til/fra 
Østensjøveien. 

Det er allerede mye skilter og annet trafikkutstyr i dette området, da dette er stengepunktet for Brynstunnelen. 
Dette må det tas spesielt hensyn til ved oppsetting av bomstasjonene.  
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R2_28 Jernbaneveien 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære 
deteksjonsutstyr for begge retninger. Det vurderes om det er mulig med fjellfundament. 
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R2_29 Tvetenveien 

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. 

Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære 
deteksjonsutstyr for begge retninger.  

Det er bygget ny gang- og sykkelveg med rabatt. Det er plass til å sette galge og skap i rabatten. 
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R2_30 Ytre Ringvei 
 

Det er foreslått en plassering på sydsiden av bru som krysser E6. Men her er det høytspent og trær som kan 
forstyrre detekteringen. Anbefaler derfor heller en plassering nærmere rundkjøringen på Alnabru i rabatten.  

  



48 
 

Kildeveien v/bussbom Lofthus/Årvoll 
 

For å få snittet for den ene armen tett, er det nødvendig å sette opp en bomstasjon ved bussbommen i 
Kildeveien på Lofthus. Det er ikke ønskelig med en bussbom innenfor de 24 meter som er nødvendig for 
bomstasjonen, da bomarmen som går opp og ned kan kunne forstyrre detekteringen. Det kan derfor bli 
nødvendig å flytte bussbommen for å få plass til også bomstasjonen. 
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Eksisterende bomring  
 

Rv161 Drammensveien utg.  
Bygg tett innpå. Her er det utfordrende å få plass til taksttavle og saldolys.  

Anbefaler å erstatte eksisterende galge med en T-portal i midtrabatt som kan bære utstyr for å detektere i 
begge retninger. Medfører at trær må fjernes. 

  

 

 

Middelthuns gate utg.  
En ny galge settes i midtrabatten for å detektere kjøretøyer i motsatt retning. Settes vis a vis eksisterende.  

I tillegg må det suppleres med en bom for utgående trafikk i Fridtjof Nansens vei for å hindre sniking. 
Alternativt stenge denne delen av Fritjof Nansens vei, dersom det er mulig. 
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Rv168 Sørkedalsveien utg.   
En ny galge settes i midtrabatten for å detektere kjøretøyer i motsatt retning. Settes vis a vis eksisterende. 
Noen trær i midtrabatt må fjernes. 

Det bør vurderes å bytte ut eksisterende med T-portal i midtrabatt. 

 

  

 

Slemdalsveien 
Det settes en ny bomstasjon for utgående trafikk vis a vis eksisterende bomstasjon. Det bør vurderes om det er 
mulig å bytte ut eksisterende med en bomstasjon som kan dekke begge retninger. 

I tillegg må det settes opp en bomstasjon i Apalveien og en i Suhms gate for å holde snittet tett. Her er gatene 
så smale at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for 
begge retninger. I Suhms gate bør galgen settes på motsatt side av Friggfeltet. 

Forslaget løser utfordringer i Blindernveien og Sem Sælands vei. I området merket med  kan det likevel 
være nødvendig med noen kraftige sperringer. 
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E18 Maritim 
I utgående løp ved eksisterende bomstasjon er det fire felt. Det vil være svært utfordrende å sette opp en 
bomstasjon her som kan dekke alle fire feltene. 

Bomsnittet flyttes derfor nærmere Bygdøylokket, se  . 

Det settes galger i grøntområdet mellom hovedløp og rampe slik at utgående trafikk blir detektert her. Saldolys 
for venstre felt må settes på midtrekkverket. 

Løsningen medfører at all veitrafikk til/fra Bygdøy må passere et bomsnitt.  
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Det er vurdert en alternativ løsning, se under. 

 

Her flyttes bomsnitt fra utsiden av Skøyen til innsiden, nærmere Oslo sentrum.  

Fordelen med dette alternativet er at Bygdøy dermed blir en del av Skøyen-området og man vil ikke ha behov 
for å sette opp et bomsnitt på Dronning Blancas vei.  

Ulempen med dette alternativet er at trafikk til og fra Oslo sentrum/øst og Frogners vestlige deler i større grad 
vil velge lokale veier som Bygdøy allé og Drammensveien i stedet for E18 om Bygdøylokket pga de nye 
bomsnittene. Frogner bydel har over 55 000 bosatte og over 40 000 arbeidsplasser og genererer til tross for en 
høy kollektiv-, gang- og sykkelandel mye biltrafikk.  

På grunn av konsekvenser av uheldige trafikale veivalg med økt belastning på lokale veier anbefales ikke 
alternativ 2. 

 

Pårampe E18 
Ingen i utg. Ivaretas av andre bomstasjoner. 
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Store Ringvei v/Ullevål 
Det settes en ny bomstasjon i vestgående løp v/Rikshospitalet, før avkjøring til Slemdalsveien. 

  

 

 

Trondheimsveien 
 

Eksisterende bomstasjon flyttes til mellom Veitvetveien og avkjøringen til Linderud. Det etableres en ny 
bomstasjon vis a vis i utgående løp. 
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Østre Aker vei 
 

En ny bomstasjon settes i utgående løp vis a vis eksisterende bom. Det bør vurderes å sette opp en portal over 
hele vegbredden for framføring av strøm og fiber fra eksisterende teknisk bod.  

  

 

Strømsveien (i nord)  
 
En ny bomstasjon settes på samme sted som eksisterende. Det må vurdere å bytte eksisterende galger til 
lengre som kan dekke begge felt. 
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Djupdalsveien (E6 nordover Ulvensplitten)  
 
Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk. Bomstasjonen settes nord for brua, da det ikke er 
ønskelig med en bomstasjon på brua. 

 

 

 

 

 

 

Rv 190 Ulven Strømsveien mot Helsfyr/E6 
 

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk vis a vis eksisterende bomstasjon. Her er det tre felt i 
hver retning og vegen må derfor utvides for at det skal bli plass til å plassere saldolys for hvert felt (tilsvarende 
løsning for utgående i dag). 
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Tvetenveien 
 

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk vis a vis eksisterende bomstasjon. Det bør vurderes å 
erstatte eksisterende bomstasjon med en som kan detektere kjøretøyer i begge retninger. 
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Lambertseterveien 

 

Anbefalt løsning. 

I dette alternativet fjernes to av de eksisterende bomsnittene, og det settes opp en ny bomstasjon for 
utgående trafikk i hovedløpet vis a vis eksisterende bomstasjon. Her bør det vurderes å sette opp en portal som 
dekker alle fire felt for fremføring av strøm og fiber fra eksisterende teknisk bod. 

Det settes også opp en bomstasjon i Lambertseterveien på vestsiden av E6. Det bør vurderes en bomstasjon 
som kan registrere trafikk i begge retninger. 

 

Ved å sette opp bomsnitt på måten som er vist på kartet, vil fortsatt relasjonen Lambertseter (Nordstrand 
bydel) og E6 sør være kostnadsfri.  
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I tillegg vil E6 nå bli preferert veivalg mellom Abildsø/Skullerud og Ryen i begge retninger, dermed avlastes 
Enebakkveien forbi Abildsø skole.  

 
Alternativ løsning 

 

Dagens bomsnitt supplerer med to nye snitt som gjør at alle relasjoner må gjennom et bomsnitt, bortsett fra 
Lambertseter-E6 sørover (som uansett skal være gratis). 

 

E6 Europaveien (E6 sørover) 
Se Lambertseterveien, ivaretas der. 

Det er også vurdert et alternativ der snittet er flyttet til Ljabru, men det er forkastet i silingsprosessen 
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Sandstuveien 
 

Anbefalt løsning er at eksisterende bomstasjon flyttes lengre vest i Sandstuveien. Det settes opp galge som 
dekker begge felt. For å få plass til galgen må det vurderes å utvide fortauet ut i vegbanen. Parkering må fjernes 
på strekningen. 

 

 

 

Løsningen dekker alle relasjoner til/fra Nordstrand bydel.  

Ulempen med alternativet er at sørvendt trafikk av/på E6 krysser to bomsnitt i relativ kort avstand, 
Sandstuveien og E6. Kjøretøy med Autopassavtale vil bare betale for en passering innen en time.  
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Alternativ løsning 

 

Denne løsningen dekker nesten alle relasjoner bortsett fra nordre del av Nordstrand bydel til retning E6 sør. 
Fortsetter man på E6 sørover vil man imidlertid måtte betale i et bomsnitt ved Lambertseterkrysset. 

NB! Dette alternativet kan ikke kombineres med anbefalt løsning for Lambertseterkrysset. Pga alternativets 
utforming vil det være mulig å kjøre mellom Nordstrand og Østensjø uten å betale. 

 

Ekebergveien  
 

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk på samme sted som eksisterende. Det bør vurderes om 
det er mulig å benytte eksisterende bomstasjon for å detektere kjøretøyer i begge retninger. 
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Kongsveien 
 

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk på samme sted som eksisterende. Det bør vurderes om 
det er mulig å benytte eksisterende bomstasjon for å detektere kjøretøyer i begge retninger. 

  

 

E18 Mosseveien 
 

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk på samme sted som eksisterende. Dersom det velges en 
galgeløsning bør denne være svingbar for å kunne forenkle driften. Det bør også vurderes å sette opp en portal 
som dekker alle fire felt for fremføring av strøm og fiber fra eksisterende teknisk bod. 
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Karenslyst Allé   
 

Bygg tett innpå. Her er det utfordrende å få plass til taksttavle og saldolys.  

Det bør vurderes om det er mulig å benytte eksisterende bomstasjon for å detektere kjøretøyer i begge 
retninger. 

 

 

 
 
 

 
E18 hovedløp 
 Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning. 

 

Pårampe Granfoss fra E18 
Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning. 

 

Fornebu  
Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning. 

 

Rampe Fornebu til E18 
Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning. 

 

Rampe Lysaker til E18 
Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning. 

 

Rampe Lysaker til E18, felt 2 
Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning. 
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Strandveien 
Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning. 

 

Bærumsveien 
Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning. 

 

Griniveien 
Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning. 
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Kostnader 
Ingen av bommene er prosjektert i detalj og det er derfor stor usikkerhet i kostnadsoverslagene. 
Kostnadsestimatet er basert på beregningene som er gjort for det ytre snittet. 

De største usikkerhetene er knyttet til: 

• Markedet og priser på leveranse av vegkantutstyr. 
• Omfang av utskifting av eksisterende utstyr 
• Mulighet til å benytte eksisterende utstyr 
• Behov for ombygging av gater og kryss for å få plass til bomstasjon 
• Konflikt med eksisterende kabler og ledninger i grunnen 
• Avstand til tilknytningspunkt for strøm og fiber. 
• Behov for nattarbeid. 
• Omfang av anleggsarbeider for etablering av p-plass for servicebil på de mest trafikkerte vegene  

Alle tall i mill. kr 

Id Gate   Grovt 
kostnadsestimat 

R2_1 Bygdøy, Dronning Blancas 
vei 

En portal dekker begge 
retninger 

5 

R2_2S Sem Sælands vei 
 

0 
R2_2 Blindernveien 

v/Problemveien 

 
0 

R2_3 Blindernveien 
v/Blindernveien 19 

En portal dekker begge 
retninger 

5 

R2_4 Sognsveien Portal på hver side av gaten 
for å dekke begge 
retninger. 

6 

R2_5 Tåsenveien En portal dekker begge 
retninger 

5 

R2_6 Kierschows gate En portal dekker begge 
retninger 

5 

R2_7 Uelands gate Portal på hver side av gaten 
for å dekke begge 
retninger. 

6 

R2_8 Maridalsveien En portal dekker begge 
retninger. Kantstein må 
flyttes 

5 

R2_8S Atkomst til bl. a. Myrens 
verksted 

Usikkert hva tiltaket vil 
være 

1 

R2_9 Sandakerveien En portal dekker begge 
retninger 

5 

R2_10 Vogts gate Trikk i vegbanen. 
Bebyggelse tett innpå. 
Usikkert hvilken løsning 
som velges 

7 

R2_11 Ole Bulls gate En portal dekker begge 
retninger. Behov for ekstra 
rekkverk 

5 

R2_12 Askergata, flyttet til 
Fagerheimsgata 

Kun i en retning, men to 
felt som skal detekteres. 

5 

R2_13A Påkjøring Sinsenkrysset Kun i en retning, men to 
felt som skal detekteres. 

4 
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Id Gate   Grovt 
kostnadsestimat 

R2_13B Ring 3 avkjøring 
Sinsenkrysset 

Ivaretas av bom i hovedløp 
øst 

0 

R2_13C Ring 3 øst En helportal dekker alle tre 
felt. Utfordrende å få plass 
til saldolys 

6 

R2_13D Ring 3 vest En portal dekker to felt. 
Monteres på konstruksjon 

5 

R2_13E RIng 3 påkjøring mot vest En T-galge som dekker 3 
felt 

6 

R2_14 Fagerheimgata Helportal eller T-galge som 
dekker fire felt 

7 

R2_15 Jørgen Løvlands gate En portal dekker begge 
retninger 

5 

R2_16 Trondheimsveien Portal på hver side av 
Torndheimsveien for å 
dekke begge retninger i 
tillegg til detektering av 
trikketraseen. En portal 
som dekker beegge 
retninger i Hasleveien. 

12 

R2_16.2 Grenseveien En T-galge som dekker 
begge retninger 

5 

R2_17 Økernveien En portal som dekker 
begge retninger 

5 

R2_18 Ensjøveien En portal som dekker 
begge retninger 

5 

R2_19 St.Halvardsgate/Strømsveien En T-galge som dekker 
begge retninger 

5 

R2_20 Kværnerveien En portal som dekker 
begge retninger 

5 

R2_21 Geitabru, erstattes med bom 
i Konows gate 

En portal som dekker 
begge retninger. Sperring 
av privatvei. 

6 

R2_22 Mosseveien, erstattes av ny 
løsning for Geita bru 

 
0 

R2_23 Konows gate En portal som dekker 
begge retninger 

5 

R2_24A * E6 Kværnerveien Helportal som dekker 
begge broene og alle fire 
felt og rampe. Felles 
framføringsveg for strøm 
og fiber. 

8 

R2_24B E6 Kværnerveien Ivaretas av R2_24A 0 
R2_25 E6 Svartdalstunnelen/Ryen Helportal eller T-galge som 

dekker fire felt 
7 

R2_26 Østensjøveien En portal som dekker 
begge retninger 

5 

R2_27 E6 Adolf Hedins vei Galger og portaler som skal 
dekke begge retninger og 
påkjøringsramper 

8 
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Id Gate   Grovt 
kostnadsestimat 

R2_28 Jernbaneveien En portal som dekker 
begge retninger 

5 

R2_29 Tvetenveien En portal som dekker 
begge retninger 

5 

R2_30 Ytre Ringvei En portal som dekker 
begge retninger 

5 
 

Kildeveien En portal som dekker 
begge retninger. Flytting av 
bussbom. 

6 

  Eksisterende bomstasjoner   
 

Ny i motsatt retning Rv161 Drammensveien utg. Bygg tett innpå. Erstatter 
eksisterende med T-portal i 
midtrabatt. 

7 

Ny i motsatt retning Middelthuns gate utg. Ny portal i utgående. En 
portal i Fritjof Nansens vei 
for utgående trafikk 

6 

Ny i motsatt retning Rv168 Sørkedalsveien utg. Ny portal i utgående. 3 

Ny i motsatt retning Slemdalsveien Ny portal i utgående. 3  
Apalveien En portal som dekker 

begge retninger 
5 

 
Suhms gate En portal som dekker 

begge retninger 
5 

Ny i motsatt retning E18 Maritim En helportal dekker både 
hovedløp og rampe 

6 

Ny i motsatt retning Pårampe E18 Ivaretas av andre 
bomstasjoner 

0 

Ny i motsatt retning Store Ringvei v/Ullevål En helportal som dekker 
begge felt 

4 

Ny i motsatt retning Trondheimsveien Eksisterende erstattes av 
ny. 

7 

Ny i motsatt retning Østre Aker vei Ny portal i utgående. 4 
Ny i motsatt retning Strømsveien (nord) Eksisterende erstattes av 

ny som dekker begge 
retninger 

5 

Ny i motsatt retning Djupdalsveien (E6 
Ulvensplitten nordover) 

En helportal som dekker 
begge felt 

4 

Ny i motsatt retning Rv 190 Ulven (Strømsveien 
mot Helsfyr) 

Ny portal i utgående. Tre 
felt krever utvidelse av 
veien for plass til saldolys 

5 

Ny i motsatt retning Tvetenveien Ny portal i utgående. 3 
Ny i motsatt retning Lambertseterveien Anbefalt løsning forutsetter 

oppsetting av 3 nye 
bommer og fjerning av 2. 

15 

Ny i motsatt retning E6 Europaveien (E6 sørover) Ivaretas av løsning for 
Lambertseterveien 

0 

Ny i motsatt retning Sandstuveien Ny bom på vestsiden av 
krysset og fjerning av 
eksisterende bom. 

6 

Ny i motsatt retning Ekebergveien Eksisterende erstattes av 
ny som dekker begge 
retninger 

5 
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Id Gate   Grovt 
kostnadsestimat 

Ny i motsatt retning Kongsveien Eksisterende erstattes av 
ny som dekker begge 
retninger 

5 

Ny i motsatt retning E18 Mosseveien Ny portal i utgående  4 

Ny i motsatt retning Karenslyst Allé Eksisterende erstattes av 
ny som dekker begge 
retninger 

5 

Ny i motsatt retning E18 hovedløp Her beholdes innkreving 
kun i en retning 

0 

Ny i motsatt retning Pårampe Granfoss fra E18 Her beholdes innkreving 
kun i en retning 

0 

Ny i motsatt retning Fornebu Her beholdes innkreving 
kun i en retning 

0 

Ny i motsatt retning Rampe Fornebu til E18 Her beholdes innkreving 
kun i en retning 

0 

Ny i motsatt retning Rampe Lysaker til E18 Her beholdes innkreving 
kun i en retning 

0 

Ny i motsatt retning Rampe Lysaker til E18, felt 2 Her beholdes innkreving 
kun i en retning 

0 

Ny i motsatt retning Strandveien Her beholdes innkreving 
kun i en retning 

0 

Ny i motsatt retning Bærumsveien Her beholdes innkreving 
kun i en retning 

0 

Ny i motsatt retning Griniveien Her beholdes innkreving 
kun i en retning 

0 

Delsum 
  

297 
Byggherrekostnader 

  
24 

Sum totalt inkl mva     321 

*Her er det første løsning som er priset. Dersom det også skal kreves inn fra Kværnerbyen vil 
kostnadsoverslaget øke med ca. 7 mill. kr. 
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Planstatus og eiendomsforhold 
Merket med rødt der det er behov for avklaringer 

Id Gate Eiendomsforhold Planstatus 

R2_1 
Bygdøy 

Dronning Blancas vei  
Oslo kommune 999/35 

Regulert til vegformål, ok 

Krever disp fra 
kulturminneloven 

R2_2S Sem Sælands vei Utgår  

R2_2 
Blindernveien 
v/Problemveien 

Utgår  

R2_3 
Blindernveien 

v/Blindernveien 19 
Oslo kommune 46/125 Regulert til vegformål, ok 

R2_4 Sognsveien 
Oslo kommune 999/609 
(vegen), 47/25 (gravplass), 
47/356 (park). 

Plassering i bakkant fortau 
krever byggesaksbehandling og 
søknad om disp fra gjeldende 
regulering. 

R2_5 Tåsenveien Oslo kommune 47/372 Regulert til vegformål, ok 

R2_6 Kierschows gate 
Kirkelig fellesråd 47/10 

Oslo kommune 220/50 EBY 

Plassering i bakkant fortau 
krever byggesaksbehandling og 
søknad om disp fra gjeldende 
regulering. 

R2_7 Uelands gate 

Nedre kvartal Oslo kommune 
220/123 EBY 

Øvre kvartal Oslo kommune 
999/453 

Thurmannsgate: Oslo kommune 
221/53 EBY 

Regulert til vegformål, men det 
må søkes disp for fjerning av 
parkering  

Evt. stenging av 
Thurmannsgate krever 
reguleringsmessig behandling 

R2_8 Maridalsveien Oslo kommune 999/759 EBY 

Regulert til vegformål, ok, også 
for å stramme opp krysset. 

Viktig historisk gateløp,  
Byantikvaren må rådføres 

R2_8S 
Atkomst til bl. a. Myrens 
verksted 

Nedre del: Elveparken 
borettslag 225/441 + Myren 
eiendom 225/157 

Øvre del: Myren eiendom as 
225/31 

Felles avkjørsel til området. Må 
avklares med grunneierene 

R2_9 Sandakerveien Oslo kommune 999/242 EBY Regulert til vegformål, ok 

R2_10 Vogts gate 
Oslo kommune 999/318 vegen 

Oslo kommune 225/462 parken 

Vil kreve disp for å sette portal 
i parken. 
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Id Gate Eiendomsforhold Planstatus 

R2_11 Ole Bulls gate Oslo kommune 225/57 EBY 
Vil kreve disp for å sette portal 
i parken. 

R2_12 
Askergata 

Flyttet til Fagerheimsgata 
Oslo kommune 250/14 EBY Regulert til vegformål, ok. 

R2_13A Påkjøring Sinsenkrysset Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok. 

R2_13B 
Ring 3 avkjøring 
Sinsenkrysset 

Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok. 

R2_13C Ring 3 øst Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok. 

R2_13D Ring 3 vest Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok. 

R2_13E RIng 3 påkjøring mot vest Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok. 

R2_14 Fagerheimgata 

For plassering av skap: 

Fortau 250/14 EBY 

Park/tennis 227/553 EBY 

Regulert til vegformål, ok 

R2_15 Jørgen Løvlands gate Omsorgsbygg KF  

Plassering i bakkant fortau 
krever byggesaksbehandling og 
søknad om disp fra gjeldende 
regulering. 

R2_16 Trondheimsveien Oslo kommune Regulert til vegformål, ok 

R2_16.2 Grenseveien Oslo kommune 999/789 Regulert til vegformål, ok 

R2_17 Økernveien Oslo kommune 229/240 Regulert til vegformål, ok 

R2_18 Ensjøveien Oslo kommune 129/43 Regulert til vegformål, ok 

R2_19 
St.Halvardsgate/Strømsvei
en 

Oslo kommune 999/604 Regulert til vegformål, ok 

R2_20 Kværnerveien Oslo kommune 250/43 Regulert til vegformål, ok 

R2_21 

Geitabru 

Erstattes med bom i 
Konows gate 

Oslo kommune 999/9 

Snikveien: Klosterhagen AS 
233/524 

Regulert til vegformål, ok 

Stenging av snikvei må avklares 
med grunneier 

R2_22 

Mosseveien 

Erstattes av ny løsning for 
Geita bru 

Utgår  

R2_23 Konows gate Statens vegvesen 250/40 Regulert til vegformål, ok 

R2_24A E6 Kværnerveien Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok 

R2_24B E6 Kværnerveien Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok 
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Id Gate Eiendomsforhold Planstatus 

R2_25 
E6 
Svartdalstunnelen/Ryen 

Statens vegvesen 250/29 Regulert til vegformål, ok 

R2_26 Østensjøveien Oslo kommune 999/293 Uregulert 

R2_27 E6 Adolf Hedins vei Statens vegvesen 250/29 Regulert til vegformål, ok 

R2_28 Jernbaneveien Oslo kommune 144/2211 EBY Regulert til vegformål, ok 

R2_29 Tvetenveien Oslo kommune 999/627 Regulert til vegformål, ok 

R2_30 Ytre Ringvei Oslo kommune 999/164 Regulert til vegformål, ok 

 
Eksisterende 
bomstasjoner 

  

Ny i 
motsatt 
retning 

Rv161 Drammensveien 
utg. 

Oslo kommune 3/587, festet av 
Fjellinjen 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Middelthuns gate utg. 

Oslo kommune, festet av 
Fjellinjen 

Fritjof Nansens vei: Oslo 
kommune 

Regulert til vegformål, ok 

Fritjof Nansens vei er regulert 
stengt 

Ny i 
motsatt 
retning 

Rv168 Sørkedalsveien utg. 
Oslo kommune, festet av 
Fjellinjen 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Slemdalsveien Oslo kommune 38/317 EBY Regulert til vegformål, ok 

 Apalveien Oslo kommune 999/169 EBY 

Plassering i bakkant fortau 
krever byggesaksbehandling og 
søknad om disp fra gjeldende 
regulering. 

 Suhms gate Oslo kommune 38/27 EBY Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

E18 Maritim Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Pårampe E18 Ingen ny bom her  

Ny i 
motsatt 
retning 

Store Ringvei v/Ullevål 
Statens vegvesen, festet av 
Fjellinjen 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Trondheimsveien Statens vegvesen 250/20 Regulert til vegformål, ok 
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Id Gate Eiendomsforhold Planstatus 

Ny i 
motsatt 
retning 

Østre Aker vei Statens vegvesen 250/22 Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Strømsveien (nord) 
Oslo kommune 117/44, festet 
av Fjellinjen 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Djupdalsveien (E6 
Ulvensplitten nordover) 

Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Rv 190 Ulven 
(Strømsveien mot Helsfyr) 

Statens vegvesen Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Tvetenveien 
Oslo kommune, festet av 
Fjellinjen 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Lambertseterveien 
Oslo kommune og Statens 
vegvesen 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

E6 Europaveien (E6 
sørover) 

Oslo kommune og Statens 
vegvesen 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Sandstuveien Oslo kommune 999/246 Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Ekebergveien 
Oslo kommune, festet av 
Fjellinjen 150/330 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Kongsveien 
Oslo kommune, festet av 
Fjellinjen 152/320 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

E18 Mosseveien 
Statens vegvesen 153/49 festet 
av Fjellinjen 

Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

Karenslyst Allé  Oslo kommune Regulert til vegformål, ok 

Ny i 
motsatt 
retning 

E18 hovedløp Ingen ny her  

Ny i 
motsatt 
retning 

Pårampe Granfoss fra E18 Ingen ny her  
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Id Gate Eiendomsforhold Planstatus 

Ny i 
motsatt 
retning 

Fornebu Ingen ny her  

Ny i 
motsatt 
retning 

Rampe Fornebu til E18 Ingen ny her  

Ny i 
motsatt 
retning 

Rampe Lysaker til E18 Ingen ny her  

Ny i 
motsatt 
retning 

Rampe Lysaker til E18, felt 
2 

Ingen ny her  

Ny i 
motsatt 
retning 

Strandveien Ingen ny her  

Ny i 
motsatt 
retning 

Bærumsveien Ingen ny her  

Ny i 
motsatt 
retning 

Griniveien Ingen ny her  
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