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Bakgrunn

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) gir Bymiljøetaten (BYM) i oppdrag å utarbeide
konseptvalgutredning (KVU) for Røatunnelen i henhold til Oslo kommunes krav og retningslinjer.
Som en del av dette arbeidet skal det gjøre en situasjons- og behovsanalyse. I den forbindelse ble
sentrale interessenter til et møte/arbeidsverksted for å få innspill til beskrivelse av situasjon, samt
definering av behov og mål for fremtidige trafikkløsninger på Røa.
Røa belastes i dag av gjennomgangstrafikk langs Griniveien/Sørkedalsveien. Det er et ønske om
byutvikling og gode byrom for syklende og gående, samt sikre lav ulykkesrisiko i området.
Utredningen skal ta for seg konseptuelt forskjellige løsninger for Røa sentrum, der ulike
tunnelalternativer ses i forhold til løsningsalternativer i dagen. I følge kravspesifikasjon er tiltaket
tenkt å dekke følgende behov:
•

Redusere ulykkesrisiko og øke opplevd trygghet, og da spesielt for skolebarn

•

Øke fremkommelighet og tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk gjennom
krysset

•

Bidra til byutvikling i bydelen, samt gi gode og trygge byrom

Selv om selve tiltakene vil ha en begrenset geografisk utstrekning, vil influensområdet omfatte et
større område, da det er viktig å se hvordan trafikale tiltak på Røa eventuelt vil påvirke
trafikksituasjonen på de øvrige deler av transportnettet i korridoren.
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Hensikt med møtet

Hensikten med interessentmøtet var todelt:
1. Informere om arbeidet med KVU Røatunnelen.
2. Motta innspill til videre arbeid med:
–
–
–
–
–

Situasjonsbeskrivelse
Behov
Mål
Konsekvenser som bør vektlegges
Løsningsforslag
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Deltakelse og agenda
Bymiljøeaten hadde sendt ut invitasjon til om lag 20 interessenter i Røa-området, med oppfordring til
å delta med inntil 2 deltakere hver. Følgende 9 møtte:

Gruppe/interesse:

Navn:

Norges Taxi forbund, avdeling Oslo

Arve Hedenstad

Røa Vel / leder tunnelkomité

Karoline G. Herlofsen

Røa Senter AS

Hans Haram

Røa senterforening

Christer Sæbø

Ullern historielag

Nils Carl Aspenberg

Bydelsutvalg Vestre Aker

Arild Gjervan

x-Røa vel (Facebook-gruppa)

Sander J. Tufte

Vestre Aker BU

Elin Horn Galtung

Røa Centrum AS

Jarle Johansen
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Agenda for møtet:
18.00

Velkommen
Bakgrunn for KVU arbeidet - Hva er målet/ønsket resultat med møtet?

18.20

Situasjonsbeskrivelse

19:00

Behov og mål:
Hva ønsker vi å oppnå med nye trafikkløsninger?

19:45

Pause

20.00

Gruppearbeid: Innspill til behov, mål og konsekvenser – eventuelle
løsningsforslag
(registreres på kart)

20.30

Gjennomgang av gruppearbeidet i plenum.

21.00

Slutt.

ÅDT 2014
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Introduksjon og kommentarer

4.1

MÅL OG HENSIKT
Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utarbeide en KVU for Røatunnelen. Utredningen skal ta for seg
konseptuelt forskjellige løsninger for Røa sentrum.
•
•
•

Redusere gjennomgangstrafikk gjennom Røa
Bidra til byutvikling i Røa sentrum, skape gode byrom tilrettelagt for syklende og gående
Redusere ulykkesrisskoen

Bestillingen viser til viktigheten av bred medvirkning og involvering, samt at man må fokusere på
hva målet er med KVUen.

Bymiljøetaten har leid inn Norconsult for å bistå i prosessen, gjøre nødvendige utredingen og føre
dokumentet i pennen. Norconsult skal bl.a.:
•
•
•
•
•

Gjennomføre nødvendige trafikkanalyser
Kostnadsberegne de alternativene som går gjennom grovsorteringen
Utarbeide illustrasjoner av de alternativene som går gjennom grovsorteringen
Gjennomføre nytte- kostnadsanalyse av de alternativene som går gjennom grovsorteringen
Lage forslag til anbefaling
KVU Røatunnelen skal overleveres Byrådet for videre behandling i september 2014
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Innspill fra salen:
Det ble stilt spørsmål knyttet til planprosessen, hvor lang tid prosessen vil ta og spørsmål om
hvordan de kan påvirke for å få fortgang i prosessen. Befolkningen på Røa er utålmodig!
Framdrift for utredningsfasen som nå er i gang, med utarbeidelse av selve KVUen er satt. KVUen
skal være ferdig i september 2014. Videre skal KVUen gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1),
deretter utarbeides et forprosjekt som også skal gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS2). Deretter
vil tiltaket kunne komme inn i handlingsplanen.
Trafikknivået på Griniveien har blitt påvirket av at Kolsåsbanen/deler av banen har vært nedlagt.
Det ligger et eldresenter på nordsiden av Røakrysset.
Det er mange eldre i området – viktig at det er god tilgjengelighet for taxi.
Det har de senere årene blitt bygget en god del boliger, bl.a. lavblokker sør for Røa Torg. I tillegg
planlegges det en større utbygging ved torget med 70-80 boliger.
Generelt er det mange eldre som flytter inn fra villa til leilighet.
Trafikken i Vækerøveien er også ett problem, ikke bare i Griniveien/Sørkedalsveien – hva skjer ved
etablering av tunnel Griniveien - Sørkedalsveien?
Ankerveien var tidligere mer benyttet som hovedvei.
Mange skolebarn krysser Vækerøveien. Røa Vel kan bistå i å få kontakt med de rette personene for
å innhente info.
Røa Vel har oversendt et brev til Stortingsrepresentantene ved forrige rullering av
Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 – brev er oversendt oss.
Barn i området går også på Bogstad skole.
Fossum-utbyggingen får store konsekvenser for trafikkbildet.
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4.3

BEHOV OG MÅL

Behov knyttet til utvikling og planer:










Lokalt handelssenter - dekke lokalt behov
Bydelssenter (samfunnshus, kulturhus, bad, bibliotek mm)
Nytt torg
Sykkel: sammenhengende nett?
Gående: barn/skolevei, eldre?
T-bane: bedre tilgjengelighet (universelt utformet)
Buss: holdeplasser/fremkommelighet
Parkering
Varelevering

Mål:
Styrke Røa som
bydelssentrum og
kollektivknutepunkt.

Behov for Røa knyttet til transportsystemet:









4.4

Redusert miljøbelastning og barrierevirkning
Mest mulig gjennomgangstrafikk utenom sentrum
Positiv utvikling av bydelssenteret Røa - attraktivt å ferdes,
handle og bo på Røa
Lett tilgjengelig og effektivt kollektivknutepunkt
Trygt og attraktivt å gå, sykle og kjøre kollektivt
God fremkommelighet for kollektivtrafikken
Parkering
Varelevering

KONSEKVENSER
Hva er de viktigste konsekvensene å legge vekt på i utredningen?











Bomiljø (støy, barrierer, møteplasser, rekreasjon mm)
Handel, service- og næringsliv
Knutepunktsfunksjon: T-bane, buss, taxi
Gåing og sykling
Framkommelighet kollektivtrafikk og bil
Trafikksikkerhet
Parkering/varelevering
Barn og unge (skolevei og fritid)
Eldre
Naturmiljø
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Gruppearbeidet
OPPGAVEBESKRIVELSE

1. Behov
-

Hvilke behov er viktig å ivareta?
Hvorfor er dette behovet viktig?
For hvem er det viktig?

2. Konsekvenser
-

Hvilke konsekvenser er viktig å få utredet?
Hvilke negative konsekvenser vil man unngå eller prøve å løse?

3. Løsningsforslag
-

5.2

Forslag til fysiske løsninger og tiltak?
Hvorfor er dette en riktig løsning?

INNSPILL FRA GRUPPE 1:
(Arve Hedenstad, Kjell Råstad, Nils Carl Aspenberg, Sander John Tufte, Elin Horn Galtung)
Til situasjonsbeskrivelse:
Kollektivtilbudet har blitt dårligere de siste årene på grunn av
omlegging av busslinjer. Ingen busser går «direkte» til byen
lenger.
Omstigning mellom 32-bussen og t-banen er stor. Omstigning
mellom buss og bane resulterer i store fotgjengerstrømmer i
området rundt t-banen. Viktig med gode
overgangsmuligheter.
Det mangler tverrforbindelser for kollektiv (buss). Et forslag er
å etablere en ny trasé over Mærradalen, fra Aslakveien til
Husebyleiren. Tvilsomt at det blir tillatt med et inngrep i
Mærradalen, her er det et spesielt naturmiljø.

Prioritering 1:
Få bort
gjennomgangstrafikken
Prioritering 2:
Trafikksikkerhet og
tilgjengelighet for de
gående

Røa torg brukes faktisk ganske mye i dag. Selv om kanskje ikke dagens utforming innbyder til bruk.
Det skjer ofte arrangementer på torget. Det pågår en reguleringssak for torget nå Driftes av private,
ikke kommunene.
I forbindelse med utbygging på Røa torg, planlegges parkering under bakken. Overflateparkering
langs Vækerøveien er foreslått fjernet.
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Arealer til fotgjengere er små i Røa sentrum. Spesielt gjelder dette i selve krysset.
I mange av de nye boligene på Røa bor det seniorer. Det er generelt mange eldre på Røa, og derfor
viktig med god tilretteleggelse.
Det er også mange funksjonshemmede i bydelen. HC-parkering viktig.
Snølagring er et problem. Fortauene er i utgangspunktet smale, og på vinteren forverres situasjonen.
Det er også mye trafikk gjennom Røakrysset i helgene på grunn av utfart til Tryvann og Sørkedalen.
Det er viktig at utbyggingen på Fossum blir beskrevet. Gruppen er redd for trafikale konsekvenser for
Røa som følge av denne utbyggingen.
Uenighet om det er Griniveien eller Vækerøveien som kommer til å være det største problemet.
Behov:
Unisont fra gruppen at behov nummer én er å redusere/få bort gjennomgangstrafikken. Dernest
kommer behovet for tilstrekkelig areal for fotgjengere på Røa. Det er viktig at disse er trafikksikre og
universelt utformet. Kommer frem at dette er viktig både på grunn av den store andelen seniorer og
funksjonshemmede, og for barna.
Behov for å knytte sammen sentrum nord og sør for Griniveien.
Lokaltrafikken må frem!
Behov for å legge til rette for gode løsninger for taxi. Dette også hovedsakelig for seniorer og
funksjonshemmede.
Det ønskes at gående skal ha prioritet en blant trafikantgruppene.
Parkering er viktig for å opprettholde handelen. Det behov for å legge til rette for parkering (under
jorden), slik at butikkene ikke dør. Man er redd for handelsflukt til CC vest.
Enighet i gruppa om at de ikke ser behov for å tilrettelegge spesielt for syklister gjennom krysset.
«De kan sykle andre steder, som er bedre for dem.»
Behov for nok HC parkeringsplasser.
Konsekvenser gruppen er redd for:
At man lager en løsning som gir så dårlig fremkommelighet for bil, slik at «Røa dør».
Forslag til løsninger:
Lage gågate i Vækerøveien mellom Røa kirke og Røa torg og legge en tunnelforbindelse mellom
Vækerøveien og Sørkedalsveien.
Ved tunnelutbygging på aksen Griniveien bør Vækerøveien bli miljøgate for å bli mindre attraktiv
som gjennomfartsvei.
Bedre kollektivløsning til Wyllerløypa.
Åpne Aslakveien for buss?
Bekkestua ligner litt på Røa, gruppen mener det er verdt å se på løsninger på Bekkestua og kanskje
la seg inspirere av dem.
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Alternativ sykkeltrasé til Griniveien er Melumveien – Harald Løvenskiolds vei og videre over
Lysakerveien på gangbro (Grinidammen).

5.3

INNSPILL FRA GRUPPE 2
(Hans Haram, Christer Sæbø, Jarle Johansen, Karoline G. Herlofsen)
Situasjonsbeskrivelse:
Bærekraft er viktig – man bygger ut før trafikkløsningene er på plass.
Vil Røa senter dø ut? Tidsperspektivet viktig – Oslopakke 3
Ekraveien har mange fotgjengere, både bar på skolevei og til idrettsbane og folk som skal til Tbanen/på jobb.
Har blitt bedre i forhold til tungtransport.
Mye aggressiv kjøring. Ulykker i fotgjengerovergang i Vækerøveien. Parkerte biler tett på overgang andre kjørende tror det er kø.
Overgangen Ekraveien/Griniveien har stor mengde kryssende fotgjengere (Bogstad skole,
idrettsbane, T-bane)
Griniveien separerer øvre og nedre del av Røa – folk kjører bil imellom i stedet for å gå.
Biblioteket mye brukt. Registrert 700 besøkende en lørdag.
Mange grunneiere utfordrer en helhetlig plan (parkering, avkjørsler mm).
Både beboerinteresser og handles-/næringsinteresser. Røa senter drives relativt godt.
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Behov:
Viktig med gode løsninger både for næringsdrivere og
beboere – ingen motsetning.
Burde være naturlig å gå fra boligområdene til Røa
sentrum, men oppleves utrygt og lite attraktivt i dag.
Må være et hyggeligere sentrum og attraktivt å gå og sykle.
Mange velger å kjøre et annet sted for å handle. Har 80 %
handelslekkasje! Må utvikle Røa med større variasjon i
tilbud. Tryggere og ferdes er viktig!

Tosidig behov:
Beboeres behov for å
ferdes trygt
Handelens behov for
tilgjengelighet og
livsgrunnlag

Får ikke gjort så mye med bygningsmassen. Esso ligger i
krysset. Oppfattes som uheldig trafikalt.
Må utrede hvor mye trafikken i Vækerøveien reduseres med tunnel i Griniveien. Vil påvirkes.
Tunnel er viktig for å knytte sentrum sammen. Skiller i dag nord og syd.
Viktig med parkeringsmuligheter for å forhindre at 80 % drar andre steder for å handle. Får mye ny
parkering under nybygg og badeanlegg.
Behov for å roe trafikken – er i dag et tungt og aggressivt trafikkbilde. Trenger lav hastighet der
bilene underordner seg de myke trafikantene og omgivelsene.
Mangler kafeer og restauranter. Trafikken ødelegger.

Løsningsalternativer:
To filer i Røakrysset fra Vækerøveien (rett fram + venstre). Venstresvingene sperrer og det er grønt
lys i fotgjengerovergangen samtidig. Stenger for rettfram trafikken i Vækerøveien. Mulig å endre filinndelingen som et strakstiltak?
Venstresving inn til nytt badeanlegg blir problematisk. Austliveien inn til badet bør ikke være blindvei.
Mulig å åpne veien i gjennom til Ostadalsveien? Høydeforskjellene problematisk.
Austliveien forlenges til Ostadalsveien. Enveiskjøring av «trekanten» Griniveien/Sørkedalsveien/
Austliveien (som i Asker)
Bekkestua har fått to tunneler – én lang og kort. Mest optimale løsningen også for Røa. Miljøgate er
ikke kompatibelt med den høye trafikkmengden.
Fotgjengerfelt ved kirken Vækerøveien må utbedres. Har vært en dødsulykke og flere alvorlige
hendelser her. Bilistene ser ikke fotgjengere pga. motlys og beliggenhet nær mørk skog og kirke.
Busslomma i Vækerøveien sør for krysset bør flyttes lenger sørover. Stenger i dag avviklingen i
krysset når bussene kjører ut fra lomma.
Vækerøveien miljøgate – tunnel bidrar til at dette er mulig.
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Fra presentasjonen av gruppearbeidet:
Det er kun 3 traséer mellom Bærum og Oslo – vanskelig å lede trafikken andre steder – Røatunnel
må til!
I krysset er det i dag ikke egen venstresvingefelt fra Vækerøveien inn i Griniveien. Trafikken som
skal til venstre må vente sammen med trafikk som skal rett frem (bl.a. busser). I tillegg blokkerer
busser veien når de skal ut fra holdeplass ved T-banestasjonen. Et avbøtende tiltak kan være å
etablere et eget venstresvingefelt.
Røakrysset er en såpass stor barriere at mange velger å kjøre mellom nord og sydsiden i stedet for
å gå.
Det pågår arbeid med boligutbygging i Aslakveien.
Ekraveien – kryssing for fotgjengere er trafikkfarlig. Ekraveien T-banestasjon har mange reisende.
Det er også nærmeste stasjon til en eventuell Fossum-utbygging. Det ble foreslått å etablere en
innfartsparkering ved stasjonen.
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Veien videre
Innspillene fra møtet tas med inn i videre utredning.

Figuren under viser hvor i trinnene i kommunens investeringssystem. Frem til og med september
pågår konseptvalgutredning, vist på linjen etter prosjektinitiering og oppdrag. Påfølgende etter
Konseptvalgutredning følger KS1, som er ekstern kvalitetssikring av prosessen så langt, med fokus
på blant annet realisme, formalkrav.

Vedlegg til referatet:


Mail fra Syklistenes Landsforening av 04.03.2014



Innspill fra Historielaget



Brev fra Røa Vel til Stortingskandidatene av 03.09.2013
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From: Trond Solem [mailto:trond.solem@gmail.com]
Sent: Tuesday, March 04, 2014 2:53 PM
To: Harald Dalen
Cc: oslo@syklistene.no; Trond Berget
Subject: Re: Innkalling til arbeidsverksted - KVU Røatunnelen
Hei Harald,
Igjen, takk for at dere tok kontakt og inviterte oss. Jeg har dessverre helt glemt møtet i dag, og da vi
nettopp har fått en liten datter greier jeg ikke å stille i dag. Ikke fått tid til å få noen andre til å stille
heller. Beklager dette, men vi vil gjerne være med på prosjektet videre.
Noen poenger vi ønsker å få frem følger under.
For oss i Syklistenes Landsforening i Oslo er det viktig å tilrettelegge for trygg sykling for alle. Røa er mye
brukt som knutepunkt/transitt for all mulig sykkelaktivitet: Barnehage-levering og henting, skolebarn til
og fra skolen, handlende på sykkel, samt pendlere som bruker sykkel til og fra jobb. I tillegg er både
Sørkedalsveien/Griniveien og Vækerøveien en del av Hovedsykkelveinettet.
Undersøkelser fra utlandet har bevist at all invistering i sykkel-fasiliteter gir sammfunnsøkonomisk
gevinst, motsatt av hva veibyggning for motortrafikk gir. På bakgrunn av dette over er det dermed
sykkelekspressveg eller - som et kompromiss - sykkelveg med fortau som burde bygges videre i
Sørkedalsveien (fra den sykkelveien som eksisterer i dag lengre øst), og videre innover i Griniveien. De
samme må på plass i Vækerøveien. Mer om sykkelekspressveg (og sykkelveg med fortau):
http://www.sykkelstedet.no/tiltak/54-sykkelekspressveg
http://www.sykkelstedet.no/tiltak/19-sykkelveg-med-fortau
Hvis alternativet blir tunnel, kan man fint bygge sykkelekspressveg inne i tunellen
Sørkedalsveien/Griniveien. Og ellers prioritere trafikken gjennom hele Sørkedalsveien (som fortsetter
inn i Sørkedalen). Samt, sykkeltrafikk fra/til Vækerøveien sør, og over inn mot sentrum i Sørkedalsveien.
Videre beskrivelser av løsninger (også med tunnel) er beskrevet i
Sykkelhåndboka:
http://www.vegvesen.no/_attachment/69912/binary/908238?fast_title=H%C3%A5ndbok+233+Sykkelh
%C3%A5ndboka.pdf
Vennlig hilsen,
Trond Solem
Styreleder
Syklistenes Landsforening i Oslo
Mobil: 900 33 710
E-post: oslo@syklistene.no
Web: http://oslo.syklistene.no/
Twitter: @SLF_Oslo
Adresse: Østensjøveien 29, 0661 Oslo
Organisasjonsnummer: 995 213 400
SLF Oslo er på Facebook : http://www.facebook.com/slfoslo Vårt org.nummer hvis du vil gi oss din
Grasrotandel når du tipper: 995 213 400
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RØA VEL
Tunnelkomitéen
Postboks 104 – Røa
0701 OSLO

Røa 03.09.2013
Til: Stortingskandidatene for Oslo

På vegne av beboerne i bydel Vestre Aker er det maktpåliggende for oss i denne valgkampen å
minne dere om Røatunnelen. De av dere som blir valgt til å representere Oslos beboere, har en
klar forpliktelse til å videreføre den tverrpolitiske enigheten i Oslopakke 3.
Røa sentrum fremstår i dag som en trafikkmaskin med bo og handlemuligheter. Området
domineres av biltrafikk og bilparkering, og de myke trafikantene eksponeres for uakseptabel
høy risiko. Røa og dets beboere krever et mer levelig, trygt og bærekraftig sentrum:

”Byggingen av Røatunnelen må startes opp i 2016 som planlagt i NTP.
Miljøtunnelen under Røa må finansieres som vedtatt gjennom Oslopakke 3”
Røa er en del av Vestre Aker som med sine CA 46 000 beboere (Kilde: SSB) har like mange innbyggere som
Ålesund. Røa er bydelssentrum for deler av Vestre Aker og vokser i bygningsmasse og trafikk. Røa sentrum
gjennomgår en offensiv bymessige fortetting med ca 650 nye boliger, og ca 20 500 m² til forretninger,
kontorer, bevertning og allmennyttige formål. I tillegg er Røa et trafikknutepunkt for buss og bane. Bydelen
har en særlig økning i antall barnefamilier og eldre, og denne gruppen er også hyppige brukere av Røa
sentrum og dets tilbud og tjenester. 17 000 innbyggere er under 19 år og over 67 år (Kilde: SSB) og denne
gruppen mennesker har særlig behov hva gjelder helse, miljø og sikkerhet.
Gjennomgangstrafikken langs Sørkedalsveien og Griniveien (gamle Riksvei 168) er en stor belastning, og
trussel for helse, miljø og sikkerhet på Røa. I 2010 ble det registeret 45 ulykker i Vestre Aker og ca. 20% av
disse knytter seg til trafikk i og over Røa sentrum. (Kilde: Bymiljøetaten: Ulykker i Oslo bydeler i 2010).
Parallelt med veksten på Røa og i Bydel Vestre Aker, vokser Bærum kommune og spesielt de områdene
nærmest Røa. Pga av ovennevnte har Røa sentrum en betydelig økning i biltrafikk. Mer en 23000 biler
trafikkerer daglig Røakrysset, og over 16.000 biler passerer øst-vest hver dag. Det er like mye trafikk som
langs Mosseveien (Kilde: Prosam rapporten 191, 2011). Statens Vegvesen beregner at Griniveien i dag tar
10 % av trafikken fra Bærum. Dette er en relativt unik og stor belastning. (Kilde: Prosam rapporten 191 og
Statens Vegvesen, ÅDT nivå1-punkt Oslo, 2011). Utslippene fra denne trafikkmengden forringer sterkt
luftkvaliteten på Røa, og er spesielt skadelig for unge og gamle.
Røa sentrums primære funksjon er å være et levelig, trygt og bærekraftig senter for mennesker som skal
ferdes, bo og handle der. Slik Røa sentrum med Røa krysset fremstår i dag er den primære funksjonen å ta
unna biltrafikk. Denne situasjonen representerer en konflikt som er uholdbar og som må løses SNAREST
med hensyn til krav og behov for helse, miljø og sikkerhet. Begynnelsen på en løsning på denne konflikten
er en miljøtunnel under Røa sentrum-RØATUNNELEN!
Med vennlig hilsen

Elin Horn Galtung
Leder av Vestre Aker bydel
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Karoline G. Herlofsen på vegne av
Røa Vel

RØA VEL favner om den bebyggelse som naturlig har Røa som sitt handle- og servicesenter. Med våre 2.000
husstander som medlemmer, er vi talerør for de fleste beboerne på Røa og søker å gjøre vårt til å legge forholdene til
rette for et best mulig bomiljø.

