
Stille områder i Oslo

Ljanselva

Stille områder i Oslo 

Lyd er variasjoner i lufttrykk. Lyden beveger seg gjennom luf-
ten som bølger, svingninger og vibrasjoner. Er lyden plagsom 
kalles den for støy. Støy kan gå ut over din helse og trivsel. 
Trafikk er den største kilden til støy. 

Byen bør tilby stille områder. I et stille område kan du gå tur, 
leke, trene, hvile og være skjermet fra støy. Oslo er en av de 
første byene i Europa som har pekt ut stille områder. Lydland-
skapet i de 14 områdene skal beskyttes og forbedres.

Det finnes faktaark for alle områdene. Her får du vite mer om

Ljanselva

Elva renner fra Lutvann i Østmarka, forbi bl.a. Skullerudkrysset 
og Hauketo, til Bunnefjorden. Gjersrud- og Prinsdalsbekken 
renner begge ned i Ljanselva ved Hauketo. Fra Hallagerjordet 
går elva i en 450 meter lang tunnel til Fiskevollbukta. Ljanselv-
dalen er et kulturhistorisk landskap av de sjeldne. Her lå de 
flotteste herregårder og de fattigste husmannsplasser. Her 
fantes kruttverk (våpenindustri), sager, møller, håndverks-
bedrifter, husflidskole og ingeniørkunst i verdensklasse.

Aktiviteter 

Ljanselva byr på varierte områder av skog, verneverdig urskog 
og åpen mark. Det er turveier langs de åpne strekningene av 
Ljanselva. Naturmiljøet består av åpen engmark, edelløvskog, 
barskog, gråor og heggeskog. Visse partier har et rikt og til 
dels sjeldent fugleliv. Det er ørret i hele hovedvassdraget og 
ved Hallagerjordet er det fisketrapp og idrettsanlegg. 

Lekeplass – Sloreåsen i bakgrunnen.

Ljabru. Den vel 200 år 

gamle steinhvelvbrua tåler 

fortsatt dagens tungtrafikk
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Oversiktskart 14 stille områder i Oslo
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1. Lysakerelva
2. Mærradalsbekken

3. Hoffselva
4. Frognerelva

5. Akerselva
6. Hovinbekken

7. Alna og Tokerudbekken
8. Ljanselva

9. Bygdøy
10. Ekeberg

11. Østensjø miljøpark
12. Hvervenbukta

13. Akershus festning
14. Slottsparken

Oslo kommune
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Bymiljøetaten

Telefon: 02 180

Internett: www.bym.oslo.kommune.no 

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Plan- og bygningsetaten

Telefon: 02 180

Internett: www.pbe.oslo.kommune.no 

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Stille områder 

i Oslo

Stille område

Ljanselva

Størrelse 12,3 km2 0,94 km2

Lydnivå under 55 dB 64 % 71 %

Beboere i nærmiljøet 300 000 21 000 

Støy

De mest dominerende støykildene er E18 Mosseveien (Herre-
gårdskrysset) og Ljabruveien. Trafikkstøyen rammer i hoved-
sak de stille områdenes ytre partier. Gode lydlandskap finnes 
ved Hallagerjordet og Engersbråten. Muligheter for en bedret 
støysituasjon og lokal tilgjengelighet er å redusere støybe-
lastning fra E18 Mosseveien og Herregårdskrysset samt bedre 
turveiforbindelsen på tvers av Ljabruveien og jernbanen.

”Livet er ikke alltid 

et hesblesende kappløp 

med døden.

Livet er ikke bare 

titusen strev-

somme steg mot 

små mål.

Nei, livet er rikt 

nok til å være bare 

sus i myrull...”

Fra ”Sus i myrull” 
av Hans Børli.

Støy og stille områder: www.miljo.oslo.kommune.no

Kollektivtrafikk: www.ruter.no

Oslo Elveforum: www.osloelveforum.no

Har du spørsmål om stille områder eller vil si noe om innholdet i faktaarket, 

send en e-post til: stille@pbe.oslo.kommune.no
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