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Bryn- Helsfyr og Breivoll
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Utgangspunktet i 2016: KVU Oslo-navet og mange pågående planer på Bryn
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Opprettelse av felles arbeidsgruppe og koordineringsgruppe 2017:
Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Statens vegvesen, Ruter, Sporveien BYM, EBY og PBE
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Behov for å koordinere og samordne planer fra 
ulike statlige- og kommunale etater  i Bryn –
Helsfyrområdet. 

Hensikten er å oppnå en helhetlig byutvikling med 
et godt fungerende kollektivknutepunkt på lang 
sikt – «Fremtidsbilde 2040». Det er samtidig viktig 
at det kortsiktige og mellomlange perspektivet 
ivaretas da transformasjonen av Bryn – Helsfyr 
allerede har startet.

Planarbeidet skal særlig fokusere på 
videreutvikling av Bryn - Helsfyr som knutepunkter 
med bymessige kvaliteter, rollefordeling mellom 
Bryn og Helsfyr, veisystem, E6 og prosjektene i 
KVU-Oslonavet. 

(Fra felles oppstartsnotat med mandat)
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Spleiselag for en prosessorientert mulighetsstudie – 2018
Lik vekt på byutvikling og transport

. 
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Bryn som tyngdepunkt for busslinjene

Helsfyr som tyngdepunkt for busslinjene 

Regionbussmating til Lørenskog og 
Lillestrøm
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Det er lov å endre 

bakgrunnsfarge.
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Realisering av det regionale knutepunktet 
i Oslo øst

Analyser av vekst i kollektivtransporten frem mot 2040 og 
vurderinger av Brynområdets karakter og kvaliteter for 
byutvikling, har vist at Brynområdet alene hverken tåler den 
trafikkbelastningen som et regionalt knutepunkt innebærer, eller 
har de nødvendige arealer for å gi plass til dette.

Hovedkonklusjonen er derfor at funksjonen som «regionalt
knutepunkt» bør deles mellom knutepunktene Bryn og 
Helsfyr.
-
- Regionbusser fra Romerike blir på Helsfyr
- Bryn vil kunne håndtere regionbusser fra sør
- Tilrettelegging for superbuss/trikk
- Arealer for terminering av busser må sikres

Dette er en konkretisering av KVU Oslo-navet og står ikke i 
motsetning til det
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Breivoll 
Beskrivelse av den neste delen
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Breivoll kollektivknutepunkt – søknad KMD 

KMD midler: 700 000kr for mulighetsstudie i 2021

• Mulighetsstudie (700 000kr)
• Stasjon på Breivoll

• Kollektivknutepunkt

• Byutvikling

• Samarbeidsform (timer)
• Sikre tidlig dialog

• Koordinering

• Samhandling

• Effektivisere planprosessen

• Overføringsverdi og erfaringsutveksling
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Prosess

Fase 1 – Oppstartsfase (VÅR 2021)

• Avklare hensiktsmessig samarbeidsform 

• Avklare hva mulighetsstudien skal omfatte 

• Kartlegge hovedutfordringene for ny stasjon og byutvikling på Breivoll

• Produsere et program for mulighetsstudiet

▪ Krav

Fase 2 – Mulighetsstudiet 

Fase 3 – Formidling og iverksettelse
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Prosjektoppstart: Januar 2021

Program for mulighetsstudie: 
januar-april 2021

Mulighetsstudie: april-oktober 2021

Formidling og iverksettelse: 
november-desember 2021
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VPOR Breivoll 2012
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Strategisk plan 2018
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Program for mulighetsstudiet

Fra mulighetsstudie for Bryn-Helsfyr 2018

Struktur

• Premisser for arbeidet

• Beskrivelse av innhold i studien: hvile tema skal belyses?

• Prosess

• Krav til kompetanse og erfaring

• Krav til leveranse
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▪ RTP

▪ KP 2015

▪ Strategisk plan

▪ VPOR Breivoll

▪ Strategiplan Ruter? 

▪ KVU Ruter? 

▪ ? 

▪ ? 

▪ ? 

▪ ? 

▪ Stasjonen

▪ Torg

▪ Kobling Alnaelva?

▪ Kobling trikk? 

▪ Kobling superbuss? 

▪ Kobling bil? 

▪ Gange og sykkel

▪ Konsekvenser av 
KVU

▪ Konsekvenser av ? 

▪ Konsekvenser av ? 
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