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Forord
Konseptvalgutredningen for Røatunnelen er utarbeidet etter bestilling fra byrådsavdeling for miljø og
samferdsel (MOS). Røatunnelen er et av prosjektene i lokalt forslag til Oslopakke 3, som ble vedtatt i
2006.
Overingeniør Harald Dalen i Bymiljøetaten (BYM) har vært oppdragsansvarlig for
konseptvalgutredningen. Norconsult med Oslo Economics, Terramar og Torkildsen & co som
underleverandører har utarbeidet konseptvalgutredningen. Edel H. Nordang i Norconsult har vært
prosjektleder.
Hovedtyngden av arbeidet med konseptvalgutredningen ble gjennomført i 2014. Etter en
gjennomgang hos byrådsavdelingen for Miljø og Samferdsel (MOS) ble utredningen bearbeidet
høsten 2015.

Oslo, 25. januar 2016
Oslo kommune Bymiljøetaten
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1 Sammendrag
Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) har gitt Bymiljøetaten i oppdrag å gjennomføre en
konseptvalgutredning (KVU) for Røatunnelen. I bestilling fra MOS er det gitt føringer for arbeidet. Det
skal vurderes løsninger som gir redusert gjennomgangstrafikk gjennom Røa og bidrar til ønsket
byutvikling i Røa sentrum. Myke trafikanter skal prioriteres gjennom gode byrom og redusert
ulykkesrisiko. Bestillingen omfattet utredning av minst ett tunnelalternativ og ett alternativ med vei i
dagen.

1.1 Behov, mål og krav
Røakrysset er svært trafikkbelastet. Dette påvirker muligheten til å skape et samlet og helhetlig
sentrum. De langene køene i rushtid fører til dårlig fremkommelighet både for bil- og
kollektivtrafikken. Trafikkbelastningen i krysset og på hovedveiene gjennom området skaper en
barriere og en utrygg situasjon for de myke trafikantene. Det er dårlig tilrettelagt for syklister
gjennom Røa, mens fotgjengersystemet er noe bedre utbygd.
Transportmodellberegninger for en fremtidig situasjon viser at trafikken i Røakrysset vil være noe
høyere enn i dag, da særlig langs Vækerøveien sør for krysset og langs Sørkedalsveien nord for
krysset. Den største veksten i biltrafikken vil imidlertid skje på Ring 3 og på E18.
Med bakgrunn i behovsanalysen defineres følgende prosjektutløsende behov:
Dagens høye trafikkbelastning gjennom Røa gir negative virkninger for bo- og levemiljøet i
området. I kombinasjon med forventet trafikkvekst gir dette et behov for å avlaste Røa
sentrum for gjennomgangstrafikk slik at barrierer og miljøulemper reduseres og at det
oppleves trygt og attraktivt å ferdes i området.
Øvrige viktige behov er:
God fremkommelighet for kollektivtrafikken og et velfungerende kollektivknutepunkt
Sikre god stedsutvikling med attraktive byrom og løsninger som hindrer handelslekkasje
Sikre ivaretagelse av natur- og kulturmiljø
De overordnede behovene og målene er omsatt i krav som er benyttet som vurderingskriterier i
alternativanalysen. Det er skilt mellom absolutte minimumskrav og øvrige krav (bør-krav).
Figur og tabell på neste side viser prosjektets målhierarki samt de definerte kravene.
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«Røa skal være et bydelssenter med et sikkert trafikksystem med
prioritert fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk. Det
skal skapes gode byrom som bidrar til byutvikling og videreutvikling av
varehandels- og servicetilbudet.»

Tryggere
trafikksituasjon
for myke
trafikanter

Redusert
gjennomgangstrafikk

I første år etter
ferdigstillelse
skal
årsdøgntrafikk
(ÅDT) på
Griniveien
gjennom
Røakrysset
reduseres med
50 %
sammenlignet
med dagens
situasjon (2012).

I en periode på
10 år etter at
investeringstiltaket er
ferdigstilt skal
antall registrerte
ulykker med
personskade
reduseres med
70 % i
Røakrysset.

Lavere støynivå
og mindre lokale
utslipp

Sammenlignet
med dagens
situasjon
(2012):
- Støynivået
langs Griniveien
og Vækerøveien
skal reduseres
med minst 5dB.
- Trafikkarbeid
(kjøretøykm) for
Røaområdet
skal reduseres
for å redusere
lokale utslipp.

Effektivt og
attraktivt
kollektivknutepunkt

Andelen kollektivreisende skal 5 år
etter ferdigstillelse øke fra
25 % (RVU, 2013)
til ca. 35 %.
I året etter ferdigstillelse skal snitthastigheten for
bussene gjennom
krysset være tilsvarende skiltet
hastighet.

Attraktivt
lokalsentrum og
bymiljø

I en periode på
5 år etter
ferdigstillelse
skal antall
gående i
Røakrysset øke
med
20 %
sammenlignet
med dagens
situasjon (2012).

Figur 1: Mål
Tabell 1: Krav

Krav nr.

Krav

Absolutte minimumskrav (Skal-krav)
A1

Redusere biltrafikken: - Biltrafikken på Griniveien skal reduseres med 50 % i 2030
- Biltrafikken i Røakrysset skal reduseres med 40 % i 2030

A2

Redusere ulykkesrisikoen i Røakrysset

Øvrige krav (Bør-krav)
B1

Biltrafikken (ÅDT) skal reduseres gjennom Røaområdet i 2030

B2

Antall utkjørte kjøretøykilometer skal reduseres i 2030

B3

Forbedret situasjon for den mest støyutsatte bebyggelsen langs Griniveien og
Vækerøveien i 2030

B4

Forbedre trafikksikkerheten i utvalgte punkt

B5

Attraktivt sentrum for opphold

B6

Sammenhengende sykkelveinett

B7

Begrense inngrep i viktige områder for natur- og kulturmiljø
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1.2 Alternativanalyse
1.2.1 Konsepter
Det er identifisert fire konsepter:
K1: To tunneler
K2: Tunnel nord – sør
K3: Tunnel øst – vest
K4: Vei i dagen
Konseptet med tunnel i nord-sør retning, K2, oppfyller ikke de absolutte kravene og er ikke videreført
i alternativanalysen. Konsept K4, vei i dagen, oppfyller heller ikke kravet knyttet til redusert trafikk.
Det er imidlertid bestemt at det skal utredes et konsept uten tunnel, og konseptet videreføres derfor
i alternativanalysen.
I alle konseptene forutsettes det en ombygging av Griniveien og Vækerøveien fra vei til gate med
redusert fremkommelighet. Sørkedalsveien mellom Griniveien og Vækerøveien er forutsatt
oppgradert og vil fungere som en omkjøringsvei utenom sentrum. Det etableres en gjennomgående
sykkelvei med fortau langs Griniveien og tosidig sykkelfelt langs Vækerøveien. I K4 er kapasiteten på
veiene redusert, men ikke i så stor grad som i konsepter med tunnel/lokk.
Konseptene sammenlignes mot Nullalternativet. I Nullalternativet ligger dagens veisystem på Røa til
grunn. For øvrig ligger de større vedtatte veitiltakene inne, bl.a. ny veiforbindelse Bekkestua-Lysaker
samt ny E18 Vestkorridoren. Det er lagt inn planlagte forbedringer i kollektivtilbudet, bl.a. 10 prosent
bedre fremkommelighet for alle busser.
Konsept K1-1: To tunneler
460 m lang tunnel øst-vest mellom
Ekraveien og Røahagan.
475 m lang tunnel nord-syd mellom
Vækerøveien og Sørkedalsveien øst for
Ostadalsveien. Det er usikkerhet knyttet til
grunnforhold langs traséen, plassering av
påhugg i sør og tunnellengde er usikker.
På grunn av trafikknivå må det etableres
tunnel med to løp.
Nytt kryss i Sørkedalsveien forbinder
tunnel nord-sør mot eksisterende
veisystem. Rundkjøringen vil delvis ligge
på dagens bro over turstier i Mærradalen.
Sørkedalsveien mellom Griniveien og
Hovseterkrysset bygges om.
T-banebro må bygges om for å få plass til
økt veibredde.
Sykkelvei føres i kulvert under ny
rundkjøring ved Ostadalsveien.
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K1-2: Lokk og tunnel
200 m langt lokk i øst-vest retning
Hovedsykkelvei føres parallelt med
Griniveien, og i tillegg etableres ramper
for gående og syklende som forbinder
Griniveien med Vækerøveien
580 m lang tunnel nord-syd mellom
Vækerøveien og Sørkedalsveien øst for
Ostadalsveien. Det er usikkerhet knyttet til
grunnforhold langs traséen, plassering av
påhugg i sør og tunnellengde. I tillegg er
det usikkerhet til fremføring av trasé på
grunn av små marginer i forhold til høyde
på T-banelinje og nyetablerte bygninger i
området sør for T-banestasjonen. På
grunn av trafikknivå må det etableres
tunnel med to løp.
I prinsippet flyttes trafikken i Røakrysset til
ny rundkjøring ved Sørkedalsveien og
Griniveien
Sykkelvei føres i kulvert under ny
rundkjøring ved Røahagan

K3-1: Kort tunnel øst-vest
450 m lang tunnel mellom Ekraveien og
Røahagan. På grunn av trafikknivået må
det etableres en tunnel med to løp.
Det etableres rundkjøringer som kobler
den nye tunneltraséen mot hhv.
Griniveien i vest og Sørkedalsveien i øst.
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K3-2: Lokk øst-vest
200 m langt lokk i øst-vest retning
Hovedsykkelvei føres parallelt med
Griniveien, og i tillegg etableres ramper
for gående og syklende som forbinder
Griniveien med Vækerøveien

K3-3: Lang tunnel øst-vest
980 m lang ettløps tunnel mellom
Røatoppen i vest og Ostadalsveien i øst.
I øst bygges en rundkjøring med påkobling
til lokalveinettet på lokk over
tunnelmunningen. Ramper på hver side av
tunnelmunningen knyttes til
rundkjøringen.
Sørkedalsveien mellom Griniveien og
Hovseterkrysset bygges om.
T-banebro må bygges om for å få plass til
økt veibredde.

Sammendrag

Side 13 av 147

KVU Røatunnelen

K4: Vei i dagen
Dagens veier gjennom Røakrysset
etableres som gater med redusert
fremkommelighet for biltrafikken.
Røakrysset strammes opp, det forutsettes
kun ett felt inn mot krysset i hver tilfart.
Det etableres en gjennomgående
sykkelvei med fortau langs Griniveien.
Vækerøveien legges det opp til sykkelfelt
og fortau på begge sider av gaten.

Nullalternativet er en videreføring av dagens situasjon og omfatter vedtatte infrastrukturtiltak.
Nullalternativet oppfyller ikke de absolutte kravene. I følge kommunens resultatmål skal kostnader
vektlegges ved vurdering av alternativene. Minimumsalternativet er derfor det konseptet som
oppfyller de absolutte kravene med lavest kostnad, det vil si K3-2 Lokk, der all trafikk på Griniveien
føres gjennom et lokk under Røa sentrum.

1.2.2 Investeringskostnader
Tabell 2 viser investeringskostnad for hvert av konseptene. Det er K4 Vei i dagen som har den laveste
investeringskostnaden. K1-1 To tunneler har den høyest investeringskostnaden.
Tabell 2: Investeringskostnad P50 (mill.kr. inkl. mva)

K1-1
Investeringskostnad
P50 (mill. kroner)

1070

K1-2

K3-1

890

650

K3-2
460

K3-3
710

K4
210

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av de ulike konseptenes investeringskostnader. Det er
kompleksitet i gjennomføringsfasen som bidrar med den største trusselen knyttet til usikkerhet.
Dette gjelder i størst grad konsepter med lokk og konsepter med tunnel i nord-sør retning.
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1.2.3 Samfunnsøkonomisk analyse
I den samfunnsøkonomiske analysen er netto nåverdi av de ulike konseptene beregnet. Resultatene
fra denne analysen er gjengitt i Figur 2.

Figur 2 Netto nåverdi for de ulike konseptene (mill. kr, 2014-priser)

Figuren viser at konsept K1-2 har den høyeste nettonåverdien på 871 mill. kroner. Konseptet K3-3
har den laveste netto nåverdien på - 110 mill. kroner. Det er i hovedsak trafikantnytten og
investeringskostnaden som er de største bidragsyterne til nettonåverdien. Det er også disse to
komponentene som varierer mest mellom konseptene.

1.2.4 Kravoppnåelse
I det følgende gis en oppsummering av analysen med hensyn på de fastsatte kravene.
Tabell 3: Kravoppnåelse for krav som angår prosjektets funksjon

Krav som angår prosjektets funksjon
KRAV
K1-1
+/++

K1-2
+/++

VURDERING
K3-1 K3-2
+
+

K3-3
+/++

K4
+

B1

Biltrafikken (ÅDT) skal reduseres gjennom
Røaområdet i 2030

B4

Forbedre trafikksikkerheten i utvalgte punkt

0/-

0

0/-

0

+

0/+

B5

Attraktivt sentrum for opphold

+++

++

++

++/+

++/+

0

B6

Sammenhengende sykkelveinett

+++

+++

++

++

++

+

For krav knyttet til prosjektets funksjon kommer K1-konseptene samlet sett best ut, deretter K3konseptene og til sist Konsept K4. Konseptene med tunnel der trafikken legges under bakken både i
øst-vest og nord -sør retning gir best avlastning av trafikken gjennom Røa sentrum.
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Tabell 4: Kravoppnåelse for krav som angår hensyn til omgivelser, samfunn og miljø

Krav som angår hensyn til omgivelser, samfunn og miljø

KRAV
B2

Antall utkjørte kjøretøykilometer skal
reduseres i 2030

B3

Forbedret situasjon for den mest støyutsatte
bebyggelsen langs Griniveien og Vækerøveien i
2030

B7

Begrense inngrep i viktige områder for naturog kulturmiljø

VURDERING
K3-1 K3-2
0
0

K1-1
-

K1-2
-

+++

++/+++

++

--

-

-

K3-3
0

K4
+

0/+

+/++

+

-

-

0

For krav som angår hensyn til omgivelser, samfunn og miljø kommer K4 samlet sett best ut.
Konseptet gir mindre lokale utslipp sammenlignet med Nullalternativet, men trafikken overføres til
veier utenfor planområdet og vil gi negative konsekvenser her. Alle konseptene gir forbedringer
knyttet til støy, spesielt i konsepter der mye av trafikken føres i tunnel/lokk. K1- og K3- konseptene
forutsetter større infrastrukturtiltak, dette er negativt i forhold til inngrep i områder for natur- og
kulturmiljø.

1.3 OPS
Røatunnelen er egnet til å gjennomføres som en OPS fordi:
Risikoelementene lar seg identifiseres og håndteres på en akseptabel måte
Det er mulig å funksjonsorientere kravene til ytelsene på en god måte
Kommunens styringsmessige hensyn kan ivaretas på en god måte
Bygging, drift og vedlikehold av tunnelen kan betraktes som en helhet med gode insentiver
for leverandøren
Det er et velfungerende marked til å konkurrere om OPS Røatunnelen som sikrer kommunen
optimale løsninger og priser.
Røatunnelen er mindre egnet til OPS fordi:
Finansieringskostnaden isolert sett vil være ikke ubetydelig høyere enn om kommunen
finansierer investeringen selv.
Mye taler for at Røatunnelen er godt egnet til å gjennomføres med OPS som gjennomføringsmodell.
Slik finansieringsordningen er høsten 2014 (Fremmedkapitalen må lånes i det private markedet) vil
finansieringen isolert sett bli ikke ubetydelig høyere enn ved kommunal finansiering. Dette er i så fall
en risikopremie kommunen må vurdere opp mot fordelene av å gjennomføre som en OPS.
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1.4 Oppsummering og anbefaling
Den endelige rangeringen avhenger av beslutningstakerens vektlegging av de ulike kravene. Den
samfunnsøkonomiske analysen omfatter flere komponenter som er vurdert kvalitativt i analysen av
kravoppnåelsen. Trafikantnytte og investeringskostnader er de største komponentene som inngår i
konseptenes netto nytte. Trafikantnytten er imidlertid ikke ett av de syv bør-kravene som
konseptene skal evalueres mot, men innbefatter effekter både for bosatte i bydelen og de som kjører
gjennom Røa. Hvor mye disse hensynene skal vektlegges, må vurderes politisk.
Tabellen under oppsummerer sammenstilling av krav, trafikantnytte og totale kostnader (investering
og drift):
Tabell 5: Oppsummering

K1-1

K1-2

K3-1

K3-2

K3-3

K4

Ikke prissatte virkninger (+/-)

++

++

+

+

+

0(+)

Rangering

1

1

3

3

3

5

Trafikantnytte, mill. kr

898

1477

1280

577

446

632

Totale kostnader, mill.kr.

775

642

460

316

522

134

3

1

2

4

5

6

Sammenstilling krav

Andre sentrale komponenter

Sammenfattende vurdering
Rangering

Begge K1-konseptene, to tunneler, gir betydelig redusert trafikk gjennom Røakrysset. Dette bidrar til
økt by- og stedskvalitet og tilrettelegger for gode byrom. De to konseptene er også i stor grad vurdert
til å skape gode forhold for gående og syklende.
K3-konseptene, varianter av en tunnel i øst-vest, fjerner mindre trafikk fra overflaten. Disse
konseptene kommer derfor generelt noe dårligere ut enn K1-konseptene når det gjelder økt
stedskvalitet og gode forhold for gående/syklende. Alle K3-konseptene har imidlertid den fordel at
de innebærer lavere kostnader enn K1-konseptene.
K4 har lav trafikantnytte, men samtidig er investeringskostnadene ved dette konseptet også lave. K4
oppfyller i midlertid ikke de absolutte kravene.
Avveining mellom kravoppnåelse og vektlegging av kostnader er av betydning for anbefalingen. K1konseptene kommer best ut i sammenstillingen av de ikke-prissatte virkningene. Begge K1konseptene har vesentlig høyere kostnader enn resterende konsepter. Vektlegges trafikantnytte og
lave kostnader i valget mellom K1-1 og K1-2 kommer K1-2 best ut.
De tre K3-konseptene vurderes likt i sammenstillingen av de ikke-prissatte virkningene. K3-1 skiller
seg midlertid fra K3-2 og K3-3 med en betydelig høyere trafikantnytte. K3-1 har i midlertid noe
høyere kostnader enn K3-2 men rangeres allikevel foran K3-2.
På grunn av de vesentlig lavere kostnadene ved K3-1 enn K1-1, rangeres K3-1 foran K1-1. Dersom
man ikke legger vekt på trafikantnytten, vil det favorisere både K3-1 og K3-2, som i så fall vil kunne
rangeres foran K1-alternativene.
Selv om Oslo kommune ønsker at kostnader skal tilleggs høy vekt vurderes det at differansene i
kostnader ikke er stor nok til å veie opp for forskjellen i kravoppnåelse mellom K1-konseptene og K3konseptene. Basert på vurdering som er gjort, både i grovsilingen og i alternativanalysen, vurderes
det derfor som mest hensiktsmessig å etablere en nord-sør tunnel med kobling til en øst-vest-tunnel
nært dagens Røakryss, noe som gir kortere kjøreavstander. Dette fører til at K1-2 er konseptet som
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anbefales. Konseptet består av et lokk i øst-vest retning og en tunnel nord-sør retning. Dette er ikke
en absolutt løsning, ulike varianter av traséløsning kan være aktuelle.
Etablering av to tunnelløsninger, gir mulighet for trinnvis utbygging. Det vil i så fall være
hensiktsmessig å etablere tunnel/lokk i øst-vest retning først. Som beskrevet i kap. 6.5 er
minimumsalternativet K3-2 Lokk, og dette vil kunne være første fase av utbyggingen.
En trinnvis utbygging vil påvirke konseptenes investeringskostnader ved at deler av kostnadene kan
utsettes i tid.

1.5 Føringer for forprosjektfasen
Modenhet og detaljering av konseptene er på det nivå som kan forventes i konseptfasen. Det
foreligger ikke detaljer planer for videre fremdrift, samt organisering og styring av prosjektet. I
forprosjektfasen vil det være desto viktigere at disse områdene prioriteres for å sikre et godt
sluttresultat.
Den overordnede fremdriften angir mulig ferdigstillelse i 2022-2023. Denne fremdriften forutsetter
en uproblematisk gjennomføring av alle faser av prosjektet. Det er verd å merke seg at fremdriften
også vil avhenge av hvilken gjennomføringsmodell man velger, herunder om man velger å satse på et
OPS-prosjekt.
Det er en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til forprosjektfasen, bl.a. grunnforhold, fremdrift, valg av
driftsmodell, håndtering av interessenter og kompleksitet i gjennomføringsfasen. Organiseringen av
forprosjektet må fastsettes etter KS1 og etter at beslutning om videreføring av prosjektet er tatt. De
identifiserte aktørene må være representert i forprosjektet.
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2 Grunnlag for konseptvalgutredningen
2.1 Innledning
2.1.1 Mandat
Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) har gitt Bymiljøetaten i oppdrag å gjennomføre en
konseptvalgutredning (KVU) for Røatunnelen.
KVU er en metode for å analysere store investeringsprosjekter i
en tidlig fase. Hensikten med en KVU er å sikre at
investeringsbeslutninger i Oslo kommune underlegges reell
politisk styring og at de beste løsningene for kommunen velges.

1. GRUNNLAG

2. BEHOV, MÅL OG KRAV

Konseptvalgutredningen skal utarbeides i henhold til Oslo
kommunes krav og retningslinjer [1]. Beslutningsdokumentet
skal i henhold til krav og retningslinjer beskrive følgende forhold:

3. ALTERNATIVANALYSE

Grunnlag for konseptvalgutredningen
Behovsanalyse
Mål
Overordnet kravdokument
Alternativanalyse
Vurdering av egnethet for OPS
Sammenstilling av tilrådning
De ulike delprosessene i utredningen er skissert i figuren til
høyre.

4. VURDERINGER OPS

5. SAMMENSTILLING OG
TILRÅDNING

Figur 3: Prosesser KVU

2.1.2 Bakgrunn
Røa er lokalisert vest i Oslo ved grensen mot Bærum kommune. Da brua over Lysakerelva ble åpnet i
1975, ble Griniveien en attraktiv veiforbindelse mellom Oslo og Bærum. Dette ga en trafikkøkning på
Griniveien (fv168), men samtidig også en ønsket avlastning av Bærumsveien (fv160). Trafikken i Røaområdet er til sjenanse både for de som bor på Røa og for brukere av handels- og servicetilbudet i
Røa sentrum.
Statens vegvesen gjennomførte i 2005 et forprosjekt med KU (konsekvensutredning) [2]. KUen viste
konsekvensene ved ulike tunnelalternativer, samt ett alternativ uten bygging av tunnel. Røatunnelen
er et av prosjektene i lokalt forslag til Oslopakke 3, som ble vedtatt i 2006. I 2012 ble Oslopakke 3
revidert gjennom arbeidet med grunnlag for langsiktige prioriteringer [6]. Mandatet var å sikre et
best mulig faglig beslutningsgrunnlag for helhetlige prioriteringer innenfor Oslopakke 3. Det ble laget
en sammenstilling av vurderinger og foreslått tre alternative strategier (innretninger). Røatunnelen
er med i en av strategiene, Reduserte miljøulemper – fokus på tunnel- og lokkprosjekt på grunn av
virkningen den vil ha på lokalmiljøet og mulighet for byutvikling på Røa. Prosjektet er imidlertid
prioritert lavt av flere grunner. Dels fordi trafikkbelastningen er lavere enn på andre kommunale
veier med like stor eller høyere arealbruk rundt, f.eks. langs Ring 2. Dels så vil en tunnel kun fjerne
deler av overflatetrafikken gjennom Røakrysset, fordi mye av trafikken gjennom krysset kjører andre
ruter enn det tunnelen vil dekke. Røakrysset ligger inne i Oslopakke 3 handlingsprogram 2014-2017,
med midler til planlegging.
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2.2 Rammebetingelser
Rammebetingelser er overordnede betingelser og begrensninger, gitt av andre enn operativ bestiller.
Dette er relevante lover, regler, politiske vedtak med støtte i sittende byråd eller bystyre og
administrative retningslinjer som vil være absolutte parametre som bestillere og utførere må forholde
seg til.
Sentrale rammebetingelser for utredningen av Røatunnelen omfatter gjeldende planer som griper
spesielt inn i området. En oversikt over de aktuelle planene er vist i tabellen under:
Tabell 6: Rammebetingelser
Rammebetingelser

Referanse

Kommentar

Kommuneplanens arealdel

Oslo kommune
(2009) [3]

Planen viser Røa sentrum som arealer for
“Bymessig utvikling”.

Kommunedelplan for
lokalisering av varehandel
og andre servicefunksjoner

Oslo kommune
(2003) [5]

Planen utpeker Røa som ett av byens
satsningsområder for handels- og
servicevirksomhet.

Reguleringsplan S-4110,
“Reguleringsplan for Røa
sentrum”

Oslo kommune,
vedtatt 2004

Planen gir restriksjoner i påvente av “avklaring
Røatunnel.” Bestemmelsen knyttes til tidligere
veiholder, Statens vegvesen.

Revidert Oslopakke 3 med
handlingsprogram for
2014-2017

Oslopakke 3sekretariatet
[6]

Røakrysset ligger inne i Oslopakke 3
handlingsprogram 2014-2017, med midler til
planlegging

Foreliggende konseptvalgutredning ble utarbeidet i 2014, men ble noe bearbeidet høsten 2015. Ny
kommuneplan for Oslo: Smart, Trygg, Grønn, Kommuneplan 2015, Oslo mot 2030 [4] ble vedtatt
september 2015. Her er Røa angitt som et prioritert stasjonsnært områder, det vil si et område med
godt kollektivtilbud og senterfunksjon. Ny veitunnel på Røa er markert i strategisk kart. Ny
kommuneplan endrer ikke rammebetingelsene for konseptvalgutredningen.

2.3 Føringer
Føringer er gitt av overordnet bestiller og beskriver hvilke problemstillinger og behov utredningen skal
omfatte, samt forhold knyttet til prosess for utredningsarbeidet.
Røa belastes i dag av gjennomgangstrafikk langs Griniveien/Sørkedalsveien. Situasjonsbeskrivelsen
og behovsanalysen skal beskrive dagens situasjon nærmere. Utredningen skal ta for seg konseptuelt
forskjellige løsninger for Røa sentrum. Tidligere arbeid med ulike alternativer skal innarbeides.
Trafikksikkerhet vil være en viktig føring i prosjektet. Det må tas hensyn til at løsninger ved bruk av
tunnel skal tilfredsstille dagens og fremtidens sikkerhetskrav, både nasjonale krav og EU krav.
Forøvrig står Oslo kommunes gatenormaler sentralt i forhold til krav til løsninger.
For alle alternativene som skal vurderes i alternativanalysen skal det gjennomføres grove
trafikkanalyser. Dette for å vurdere trafikale konsekvenser for trafikksystemet innenfor
influensområdet.
Ved vurdering av alternative konsepter skal det bl.a. legges vekt på konsekvenser knyttet til selve
investeringen og fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader.
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Viktige føringer i arbeidet er vist i Tabell 7.
Tabell 7: Føringer
Føringer

Referanse

Kommentar

Redusere gjennomgangstrafikk
gjennom Røa

Bestilling fra
byrådsavdelingen

KVUen tar utgangspunkt i at Røa
belastes av gjennomgangstrafikk
langs Griniveien/Sørkedalsveien.

Bidra til byutvikling i Røa sentrum,
skape gode byrom tilrettelagt for
syklende og gående og andre
servicefunksjoner

Bestilling fra
byrådsavdelingen

KVUen tar utgangspunkt i at
trafikken i Røakrysset begrenser
mulighetene for god byutvikling.

Løsningen skal oppfylle krav til god
sikkerhet og følt trygghet

Bestilling fra
byrådsavdelingen

Justert noe, formulering i
bestillingen var: «Redusere
ulykkesrisikoen».

Viktig med bred medvirkning og
involvering

Bestilling fra
byrådsavdelingen

Prosjektet har stor lokal interesse.

2.4 Forutsetninger
Forutsetninger er valgte størrelser, faktorer eller parametre som inngår i planleggingen eller analyser,
og som er internt bestemte hos operativ bestiller.
Tiltaket er en del av et stort vei- og trafikksystem og gjennomføring av tiltaket vil ha konsekvenser for
øvrig veinett. Ved vurdering av trafikale konsekvenser er det relevant å se på hele prosjektområdet
fra Ring 3 til Bærum grense, fordi tiltaket sannsynligvis må suppleres med andre trafikk- eller
veitekniske tiltak hvis det skal ha tiltenkt effekt. Geografisk avgrensing er vist i Figur 4 s. 24.
Eventuelle trafikale effekter utover dette området vil synliggjøres og dokumenteres gjennom de
strategiske transportmodellberegningene.
For øvrige analyser vil den geografiske avgrensningen være begrenset til utstrekningen av de fysiske
tiltakene. Dette vil være analyseområdet og er nærmere beskrevet i neste kapittel, Behovsanalysen.
Ved vurdering av konsepter skal tidligere arbeid med ulike alternativer vurderes. Det er imidlertid
viktig å se på tiltaket med nye øyne. Tidligere gjennomførte KU ble utarbeidet i 2005 [2] og det ble da
beregnet trafikk for 2015. Det viser seg at trafikkveksten gjennom Røa ikke har vært så stor som
prognosens tilsa. I tillegg er lovverket endret for tunneler. Nye tunnelforskrifter er bl.a. mindre streng
med hensyn på krav til to løp1 [10].
I KVUen skal både tunnel- og dagløsning vurderes. Sammenligningsgrunnlag vil være en fremtidig
situasjon uten tiltak (Nullalternativ).
Viktige forutsetninger for arbeidet er vist i Tabell 8.

1

Det er nå krav til to løp ved trafikkmengder over 12.000 i ÅDT og ved lengder over 2.500 m. Tidligere var
kravene hhv 10.000 i ÅDT og 500 m lengde.
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Tabell 8: Forutsetninger
Forutsetning

Referanse

Kommentar

Geografisk avgrensning er vist i
Figur 4, side 24.

Utgangspunkt for
avgrensning ble
avtalt på møte
med
Bymiljøetaten
7. januar 2014.

Område for vurdering av trafikale
konsekvenser vil avhenge av resultater
fra transportmodellberegninger.

Definert av
Bymiljøetaten

Det er et stort lokalt engasjement,
knyttet til tunnel, men utredningen må
også synliggjøre hvilke konsekvenser et
alternativ uten tunnel vil få.

-

Område for vurdering av
trafikale konsekvenser.
Analyseområde

Alternativer som minimum skal
utredes:
1 alternativ med tunnel
1 uten tunnel
Nullalternativ (2030situasjon).
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For analyseområdet er det tatt
utgangspunkt i området for tidligere
utredete tunnelalternativer. Gjennom
arbeidet med KVUen er geografisk
avgrensning justert.
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3 Behovsanalyse
I dette kapitlet presenteres de behov som begrunner tiltak for Røa. Det baserer seg på en
situasjonsbeskrivelse og de utviklingstrekk som påvirker arealbruk og transport. Behovsanalysen
bygger også på en aktør og interessentanalyse som identifiserer hvilke behov, forventninger og hvor
stor påvirkning disse vil ha på prosessen. Eventuelle behovskonflikter avdekkes. Hovedformålet med
behovsanalysen er å identifisere et klart uttrykt behov fra kommunen slik det bl.a. er definert i
bestillingen.

3.1 Situasjonsbeskrivelse
Situasjonsbeskrivelsen skal presentere informasjonen som er relevant for å vurdere hvorvidt et
investeringstiltak bør gjennomføres. Videre skal situasjonsbeskrivelsen danne grunnlag for mål ved
investeringstiltaket og krav investeringstiltak henholdsvis må og bør oppfylle. Det skal gis en
beskrivelse av konsekvenser av dagens situasjon og den forventede utviklingen hvis det ikke foretas
noen grep.
Situasjonsbeskrivelsen er delt inn i seks deler:
Geografisk avgrensing av planområdet
Historisk utvikling
Planer
Dagens situasjon i planområdet
Forventet utvikling
Oppsummering og de viktigste utfordringene

3.1.1 Geografisk avgrensing av planområdet
Det aktuelle planområdet som vil inngå i konsekvensutredningen er i utgangspunktet basert på
Statens vegvesens konsekvensutredning fra 2005 for Røatunnelen [2]. Gjennom arbeidet med KVUen
er området utvidet mot sør. Analyseområdet omfatter hele Røa sentrum, samt området som fysisk
blir berørt av et tiltak. Trafikale effekter vil imidlertid kunne påvirke et større område. Oversiktskartet
i Figur 4 viser analyseområdet (skyggelagt felt) og de omkringliggende områdene som kan tenkes å
bli påvirket av investeringstiltaket.
Røa er lokalisert øst for Lysakerelva og nord for Ullernåsen i den vestlige delen av Oslo. Røa ligger i
bydel Vestre Aker. Røa nås med bil via Griniveien fra vest, Sørkedalsveien fra nord og øst, og via
Vækerøveien fra sør. Ved bruk av kollektivtransport kan Røa nås via T-banens linje nr. 5, som har
stoppested midt i Røa sentrum, med forbindelse til Oslo sentrum og videre til Vestli. I tillegg har flere
busser holdeplass i og ved Røa sentrum.
Trafikken i Røa krysset påvirker både individene som bor der og brukere av service- og
handelsstanden i Røa sentrum. Dette fører til at investeringstiltaket vil ha direkte konsekvenser for
disse interessentene og brukergruppene. Samtidig vil andre kunne merke virkninger av tiltaket ved
eksempelvis endret trafikkmønster i områder som ligger rundt Røakrysset. Det vil være av betydning
å ta i betraktning alle behov som kan bli påvirket at tiltak knyttet til Røakrysset.
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Figur 4: Oversiktskart (Kilde: Norge digitalt)

3.1.2 Historisk utvikling2
Røakrysset har sin opprinnelse fra anleggelsen av Vækerøveien og Griniveien i henholdsvis i 1780 og
1856. Det strategiske krysset har hatt stor betydning for utviklingen og utformingen av
sentrumsområdet på Røa. I tillegg har Sørkedalsveien, som også er en gammel veiforbindelse, hatt
stor betydning for bosettingen i Røaområdet.
Til tross for at utbygging og utvidelse av handelsområdet på Røa har pågått i over 100 år, har det
meste av forretningsbebyggelsen fra de ulike epokene blitt bevart. Landhandelen fra 1870 ligger
fremdeles i Vækerøveien 203, mens man i Griniveien 1 fremdeles kan se Røa Handelsforenings første
butikklokale fra ca. 1902. Begge bygningene er vernet etter Plan- og bygningsloven.
Boligutbygingen på Røa skjøt fart fra 1920 selv om fradeling av boligtomter på Røa begynte allerede
tidlig på 1900-tallet. Til å begynne med skjedde det meste av boligutbyggingen langs de gamle
veiforbindelsene, men gradvis ble også de åpne landbruksarealene lagt ut til boligbygging. Etter hvert
som gårdstunene ble innebygd, ble bebyggelsen enten revet eller tatt i bruk som vanlige villaer.
Tilsvarende gjaldt også for de gamle husmannsplassene. Selv om mye av den gamle bebyggelsen har
blitt ombygd/påbygg, er det fortsatt enkelte bygninger som har bevart mye av sin opprinnelige
karakter.

2

Informasjon er i hovedsak hentet fra Oslo byleksikon [8]
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3.1.3 Planer
Planer, i form av gjeldende planer og pågående planarbeid, er med på å danne grunnlaget for dagens
situasjon samtidig som planene er av betydning for utviklingen som finner sted. Planene er også med
på å gi et bilde av hvilke mål og ønsker det offentlige har for Røa3.
Gjeldende planer
Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner, vedtatt 27.11.2002
Kommunedelplanen har utpekt Røa som bydelssenter. Et bydelssenter skal være et dominerende
handelssenter med et hensiktsmessig tilbud innen varehandel og annen service, og en viktig
møteplass i bydelen. Det skal gis tilstrekkelige muligheter til å opprettholde og videreutvikle
posisjonen som bydelssenter. Et bydelssenter bør også videreutvikles aktivt som arena for flere
funksjoner enn varehandel, bl.a. for å fremme følelse av identitet og samhørighet i bydelen.
Kommunedelplanen erstatter rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for
kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder og reviderer Service- og senterstrategi for
Oslo 1994. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling.
Hensikten med kommunedelplanen er å:
Styrke og revitalisere eksisterende by- og tettstedssentre
Forhindre unødvendig byspredning som fører til at varehandelen konsentreres i store
enheter utenfor sentrale byområder
Begrense bilavhengighet og dårlig tilgjengelighet for den som ikke disponerer bil
Kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt 22.4 2009
Planen skal tilrettelegge for etablering av nye og videreutvikling av eksisterende torg og møteplasser
for hele Oslos byggesone utenom sentrumsområdet, slik at det i hver bydel over en femårsperiode
kan utvikles en lokal møteplass lett tilgjengelig for beboerne. Røa torg er i planen merket som
”Møteplass ikke opparbeidet – Reguleringsplan opprettholdes”.
Reguleringsplan for Røa Sentrum, S-4110, vedtatt 22.9.2004.
Planområdet er regulert til torg, offentlig vei og byggeområde for boliger, forretninger, kontorer,
offentlig bygning, allmennyttige formål, herberger og bevertningssteder. Det følger av innledningen
til Reguleringsbestemmelsene at hensikten med reguleringsplanen bl.a. er å styrke Røa som
bydelssenter og kollektivknutepunkt. Et av hovedgrepene skal være å styrke Vækerøveien som miljøog handlegate og T-baneområdet som et sentralt punkt. Med andre ord er et av hovedformålene
med reguleringsplanen å tilrettelegge for å gjøre Røa til det dominerende handels- og servicesenteret
i bydelen.
Pågående planarbeid
201107496 Vækerøveien 195 B - Austliveien 1, 2 og 4 - Planinitiativ for reguleringsplan - Bolig og
forretning [11]
Planområdet er ca. 10 500 m² og omfatter Røa torg, Samfunnshus Vest i Austliveien 4 og forretningsog boligbebyggelsen i Vækerøveien 195 b og Austliveien 1 og 2. Planområdet grenser mot
Vækerøveien i vest, Røa T-banestasjon med perronger og sporområde i nord, Røa bad i øst og
boligområde med eneboliger og blokkbebyggelse i sør.

3

Det pågår kontinuerllig planarbeid og alle planer er sannsynligvis ikke fanget opp, listen er derfor ikke uttømmende.
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Reguleringsplaner for sykkeltiltak
Det foreligger tre reguleringsplanforslag4 som omfatter sykkeltiltak: Vækerøveien, Griniveien fra
Røakrysset til bygrensa, og Sørkedalsveien mellom Røa kirke og Peder Anker plass. For å få
gjennomført planene, er det nødvendig med inngrep i private eiendommer med omfattende
grunnerverv. Planene er ikke vedtatt. Det pågår nå et arbeid med alternative sykkeltraséer.
Områderegulering Fossum5, Bærum
Næringsområdet på Fossum og tilliggende arealer er i kommuneplanens arealdel forutsatt
omdisponert fra næringsformål til boligformål, lokalsenter, barne- og ungdomsskole, barnehager,
utvidelse av idrettsanlegg og utfartsparkering. To alternative tettheter på boligutbyggingen vurderes;
alternativ A med 1.650 boenheter og alternativ B med 2.000 boenheter. Planen er ikke vedtatt.
Detaljregulering med konsekvensutredning for Sørkedalsveien 150 og del av 148 [7]
Sørkedalsveien 150, «FO-tomten», vurderes omregulert med sikte på å bygge boliger på nordre del
av eiendommen. Gardeleirens parkeringsplass og flere andre tilstøtende arealer med i planområdet.
Detaljplan med KU skal foreligge primo 2015. Tiltaket vil kunne bidra til noe trafikkøkning i krysset
med Sørkedalsveien.

3.1.4 Dagens situasjon
Dagens situasjon skal gi et bilde av forholdene på Røa slik området fremstår i dag. Her vil det være av
betydning å gi en beskrivelse av alle faktorer som kan være av betydning og/eller vil bli påvirket av
trafikksituasjonen i Røakrysset og konsekvenser av et tiltak for å gjøre noe med denne situasjonen.
Innbyggere og demografi
Ved bydelsreformen i 2004 ble bydelen Røa slått sammen med Vinderen, og er nå en del av bydelen
Vestre Aker. Befolkningen i bydel Vestre Aker bydel er i dag på ca. 46 400 innbyggere (pr.
01.01.2014) [6]. Det har vært en økning i antall bosatte i bydelen på ca. 15 % de siste ti årene. Til
sammenligning har den samlede veksten i Oslo vært på 22 %.
Alderssammensetningen viser at det er høyest andel av personer i alderen 50 -60 år. Sammenlignet
med snittet for Oslo er det en høy andel personer over 50 år som bor i bydelen. Andelen personer i
alderen 20-40 år er lavere enn snittet for Oslo.
Røa og omkringliggende områder – bebyggelse og arealbruk
Røa ligger strategisk plassert nær utløpet av Bogstadvannet, i den vide dalbunnen som dannes
mellom Holmenkollåsen i øst og den skogkledte Bærumsmarka i vest. Randsonen inn mot Røa
sentrumsområde og langs hovedveiene, domineres av villa- og småhusbebyggelse med store frodige
hager. Villahagene utgjør et viktig bidrag til Røas grønne karakter, og er med på å forme opplevelsen
av Røa. Det gjenspeiles i opplevelsen av veisystemet. Vest for Røakrysset endrer Griniveien karakter
fra å være en hovedvei, til en lokalvei med bebyggelse og vegetasjon tett opp mot veibanen.
Tilsvarende gjelder også for Sørkedalsveien i retning Bogstad.
Offentlige grøntområder i Røa sentrum er begrenset til parkområdet ved Røa Kirke og balløkka i
enden av Austliveien, sør for T-banen. På grunn av begrensede parkområder og lekeplasser i
nærområdet rundt Røa sentrum, er de private villahagene viktige som lek- og oppholdsareal for de
minste barna.

4

200601973 Griniveien fra Røakrysset til bygrensen - RV 168 - Igangsetting av reguleringsplan - gang- og sykkelvei, 200711552
Sørkedalsveien fra Røakrysset til Peder Ankers plass - Tiltak for syklister og fotgjengere, 200312861 Vækerøveien (Røa - Bærumsveien) 5

Sak nr 12/19619 https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_gard/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2012019619&
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Figur 5: Ortofoto som viser Røa og omkringliggende bebyggelse (Kart fra Googlemaps)

Barn som bor i nærmiljøet rundt Røa sentrum tilhører både Voksen, Bogstad, Lysejordet og Huseby
skole. I tillegg ligger Steinerskolen (1.-10. trinn) og Persbråten videregående skole innenfor
analyseområdet. I tilknytning til Røa sentrum ligger det fire barnehager/barneparker, herunder to
ved Røa T-banestasjon og to i området ved Røa kirke. Som skolevei benyttes både gangveier,
boliggater og fortau langs hovedveiene. Kryssing og ferdsel langs hovedveiene fortoner seg både for
barn og voksne stedvis som utrygg.
Sentrum av Røa ligger på et høydedrag mellom Lysakerelva og Mærradalsbekken, se figuren under.
Høydedraget markerer på mange måter overgangen mellom det bebygde og urbane landskapet og
kultur- og jordbrukslandskapet videre innover mot Bogstad og Sørkedalen/ Nordmarka.
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Figur 6: Terrengsnittet viser hvordan Røa Sentrum ligger på et høydedrag.

Områdene Mærradalen, Hovseterdalen, Husebyskogen og Lysakerelva utgjør viktige
landskapselementer og er sentrale i forhold til overordnet grøntstruktur, biologisk mangfold og
friluftsliv i bydelen. Områdene skaper en grønn og frodig ramme rundt Røa, og er viktige nærrekreasjonsområder for beboerne på Røa. Husebyskogen og grøntdraget fra Bogstad og videre ned til
Ullern er verdifulle områder både opplevelsesmessig, topografisk og vegetasjonsmessig.
En godt tilrettelagt sykkelvei går fra Griniveien og nordover langs Lysakerelva. Det finnes ingen
tilsvarende tilrettelegging sørover fra Griniveien. Langs Mærradalsbekken fra Huseby skole til
Radiumhospitalet går det en bra tilrettelagt gang- og sykkelvei. Nettet av gang- og sykkelveier
fortsetter under Sørkedalsveien og videre oppover Hovseterdalen mot Bogstad Camping.

Figur 7: Husebyskogen og Mærradalen (Bilde fra Google Maps)
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Røa sentrum og Røakrysset
Røakrysset dannes av møte mellom Vækerøveien og Sørkedalsveien-Griniveien som utgjør
hovedaksene i krysset. Røakrysset er signalregulert. I Griniveien fra vest og øst er det separate
venstresvingefelt, og i Vækerøveien sør er det separat høyresvingefelt. Det er gangfelt over alle
veiarmer. I Vækerøveien er det bussholdeplass sør for krysset. Trafikkavviklingen i krysset påvirkes av
bussholdeplassene og inn-/utkjøring til bensinstasjonen. Griniveien vest for krysset har spesielt
mange direkte boligatkomster.

Figur 8: Flyfoto Røakrysset (kilde: Google Maps)

Historisk har krysset vært det viktigste byrommet, med forretninger og innganger strukturert i
forhold til krysset. I dag fører stor trafikkbelastning til barrierer for aktivitet i krysset, noe som
reduserer opplevelsen av et samlende og helhetlig sentrum.
Plasseringen av bensinstasjonen midt i krysset reduserer også kryssets potensial som samlende
byrom. T-banen, Griniveien, Vækerøveien og Sørkedalsveien har alle bidratt til en fysisk oppdeling av
Røa, og utgjør barrierer for tilgjengeligheten mellom sentrumsfunksjoner, boligområdene, skolen og
rekreasjonsområder.
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Figur 9: Vækerøveien sør for Røakrysset

Figur 10: Røakrysset fra Griniveien

Hovedveiene i området er Griniveien og Vækerøveien som krysser hverandre i Røakrysset. Begge
veiene er to-felts veier av middels til dårlig standard. Øst for Røakrysset ligger krysset
Sørkedalsveien/Griniveien, som også må betraktes som en del av hovedveinettet i området.
I dag utgjør Røa sentrum et konsentrert handels- og serviceområde rundt Røakrysset, med
Vækerøveien som den sentrale handlegaten. På Røa finnes de fleste primære servicetilbud; herunder
bibliotek, trygdekontor, eldresenter, post, bank, lege, tannlege samt et bredt utvalg dagligvarekjeder
og forretninger.
I forhold til størrelsen, består Røa sentrum av en svært sammensatt bebyggelse med bolig- og
sentrumsbebyggelse som har vokst fram fra ca. 1930-tallet. Sentrumsområdet har hatt en betydelig
endring fra gjeldende reguleringsplan som ble vedtatt i 2004 og fram til i dag. Det har skjedd en
transformasjon langs begge hovedveier hvor det er bygget nye forretnings - og leilighetsbygg i 3,4 og
5 etasjer. Byggingen av nye boliger bak dagens samfunnshus, og den planlagte transformasjonen av
bebyggelsen ved torget vil fortsette denne endringsprosessen. I tilknytning til sentrumsområdet er
det også enkelte eldre bygninger og bygningsmiljøer av lokalhistorisk interesse. Blant annet området
ved og bak landhandelen. Samlet sett er det imidlertid fortsatt relativt lav utnyttelse sett i forhold
nærheten til T-banestasjonen. Det offentlige rom er lite opparbeidet og har relativt lav standard. Det
samme gjelder T-bane stasjonen som preges av tilfeldig varelevering og søppeloppbevaring. Dagens
arealbruk og bebyggelseskarakter er skissert i Figur 11.

Figur 11: Arealbruk og bebyggelse på Røa i dag
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Vækerøveien, Røakrysset og torget ved Samfunnshuset er sentrale byrom med aktive fasader og
innganger, men kryssets utflytende karakter, murer og terrengforskjeller er med på å gjøre Røa lite
lesbart og oversiktlig.
De lokale terrengforskjellene i Røa sentrum er også med på å dele opp sentrumsområdet. Den østre
delen av Griniveien ned mot krysset i Sørkedalsveien danner en «kløft» i bylandskapet, med høye
murer delvis på begge sider. Det samme gjelder T-banen. Dette er med på å konsentrere
sentrumsområdet rundt Vækerøveien, Røakrysset, og torget ved Samfunnshuset. Dette er illustrert i
under.

Figur 12: Terrengsnitt

Langs Vækerøveien og rundt torget ved samfunnshuset er det plantet trerekker, allikevel er det de
asfalterte arealene som dominerer Røa sentrum. Hele sentrumsområdet er til dels uoversiktlig og
preges av biltrafikken, parkerte biler langs gater og inntil forretningsbyggene.

Figur 13: Snitt Vækerøveien
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Reisevaner
I 2009 ble det gjennomført en nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU) [12]. RVUen viser følgende
reisemiddelfordeling for Oslo:

Figur 14: Reisemiddelfordeling daglige reiser i Oslo [12].

Oslo har en høyere andel kollektivreiser og lavere andel bilreiser enn landsgjennomsnittet som var på
10 % i 2009.
Endring i reisemiddelfordeling har vært positiv de senere årene - med flere kollektivreisende og
lavere bilandel. Bilandelen lå stabilt på ca. 44 % på 1990-tallet. I perioden 2001-2009 gikk bilandelen
ned, og lå på 31 % i 2009. Kollektivandelen økte i samme periode med 9 prosentpoeng. Figuren
under viser utviklingen:

Figur 15: Endring i reisemiddelfordeling for motoriserte turer [12]

På oppdrag fra PROSAM ble det i 2013 gjennomført en analyse av reisevaner i Oslo og Akershus [13].
Analysen baserer seg på reisevanedata fra Ruters markedsinformasjonssystem (MIS). Resultatene
viser de samme trendene som beskrevet over, en overgang fra bil til kollektiv de siste årene.
Transportmiddelfordelingen i bydelene i Oslo er imidlertid svært ulike og den endringen som har
skjedd i transportmiddelfordelingen er ikke nødvendigvis lik i alle bydeler.
Kollektivandelen er høyest i sentrum og lavest i de ytre områdene av Oslo. I Oslo finner vi den laveste
kollektivandelen og høyeste bilandelene i de nordvestlige bydelene bl.a. Vestre Aker. Her er det en
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kollektivandel på om lag 25 %6 og en bilandel på ca. 40 %. Tendensen er en økning i andelen kollektiv
på 7-8 % og en nedgang i bilandelen på 4-5 % i perioden 2006-2012. Analysen viser også at det har
vært en svak nedgang i gang- og sykkelandelen i perioden 2006-2012 [13]. En årsak til dette kan være
en overgang til kollektiv på grunn av bedret kollektivtilbud.
Bygrensetellingene viser generelt en liten nedgang i persontransport med bil over bygrensen.
Nedgangen er større i vest enn i øst og syd. For Griniveien er det registrert følgende antall personer i
kjøretøy over bygrensen:
Tabell 9: Registrert trafikk over Bygrensa [14]

År

Ant. personer i kjøretøy

Endring fra 2008

2008

19 269

2010

18 742

- 3%

2012

16 536

- 15 %

Spesielt de to siste årene frem mot 2012 viser en relativt stor nedgang i personreiser med bil på
Griniveien ved bygrensen, med nærmere 6 % nedgang pr. år. Tellingene som er gjennomført
indikerer at det også har vært en liten nedgang i personreiser med bil også i perioden 2012-2014.
Trafikken i Røakrysset
Røakrysset har en høy trafikkbelastning, og dette skaper det underliggende behovet for et tiltak som
reduserer denne trafikken. Trafikken i krysset består at motoriserte kjøretøy, i form av private
kjøretøy og kollektivtrafikk, syklende og gående.
Biltrafikken

I de siste fire årene er det gjennomført flere registreringer av trafikken gjennom Røakrysset. Det
foreligger resultater fra tellinger i nov. 2010, mars og juni 2011 og fra tellingene gjennomført i
februar 2014 i forbindelse med denne KVUen. I krysset Griniveien/Sørkedalsveien er også det
gjennomført tellinger i 2011 og i 2014.
Etter en gjennomgang og bearbeiding av de foreliggende trafikktellinger er årsdøgntrafikken
beregnet. Resultatene fra dette er vist i Figur 16. Tall i rødt er fra tellinger, øvrige tall er fra Oslo
kommunes nettsider. I forhold til tellinger fra 2009 ser det ut til å ha vært en liten nedgang i trafikken
på Griniveien gjennom krysset de siste årene. Det stemmer med de gjennomførte bygrensetellingene
fra 2008-2012.
I Vækerøveien nord er det også registrert noe mindre trafikk enn det som er vist på Oslo kommunes
trafikk-kart, mens Vækerøveien syd har hatt en mindre økning. Det samme gjelder Sørkedalsveien
mellom Griniveien og Vækerøveien.

6

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen kartlegges reiser over hele uken, mens i MIS kartlegges kun reiser foretatt på hverdager. I tillegg
er den laveste intervjualderen i MIS 15 år, mens man i den nasjonale RVUen intervjuer personer ned til 13-årsaldren.
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Figur 16: ÅDT 2014 (årsdøgntrafikk) på hovedveier.

Registreringene viser at rushtrafikken i Røakrysset er større enn kryssets kapasitet. Dette resulterer i
at det bygger seg opp køer inn mot krysset. I morgenrushet er det registrert køer på to kilometer fra
vest, og i ettermiddagsrushet står det kø tilbake til Husebykrysset.
I 2011 og 2012 gjennomførte PROSAM7 en fremkommelighetsundersøkelse for bil i Oslo og Akershus
for et utvalg strekninger [9]. En av registreringsrutene går via Røa krysset, og er illustrert i Figur 17
med tilhørende Tabell 10. Tabellen viser forsinkelser og gjennomsnittlig hastighet i retning inn og ut
av Oslo i henholdsvis morgenrushet og ettermiddagsrushet. Undersøkelsen viser at i retning mot
Oslo sentrum i morgenrush er det registrert en forsinkelse på 5 min og 14 sekund per km mellom Røa
og Hovseter, og en gjennomsnittlig hastighet på 9 km/t. I ettermiddagsrushet i retning ut av Oslo er
det registrert en forsinkelse på 1 min og 42 sek per km, og en gjennomsnittlig hastighet på 19 km/t
på tilsvarende strekning.
Kjøretidsregistreringene viser at i morgenrushet i retning Oslo tenderer det mot lavere
gjennomsnittlig hastighet og større forsinkelse fra 2011 til 2012, se Tabell 10. I ettermiddagsrush i
motsatt kjøreretning er det derimot registrert noe høyere hastigheter i 2012 sammenlignet mot
2011. Tallgrunnlaget er likevel for lite til at en kan si noe om utviklingen er signifikant eller ikke, da
forskjellene mellom registreringsårene kan skyldes naturlige variasjoner.

7

Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Osloområdet. Et samarbeid mellom Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen
Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Ruter AS, NSB AS Persontog
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Figur 17: Kjøretidsregistreringer 2012 og 2011.
Tabell 10: Forsinkelse og hastighet fra kjøretidsregistreringer, 2011 og 2012. [15] [9]
Forsinkelse
[mm:ss/km)
Retning mot øst

Hastighet
[km/t]

Normaltid

Hastighet

2011

2012

2011

2012

[mm:ss]

[km/t]

Strekning 1

00:21

00:47

42

32

05:22

55

Strekning 2

03:29

05:14

11

9

02:44

34

Strekning 3

01:23

02:22

20

15

03:10

35

Strekning 1

00:25

00:14

43

49

04:54

60

Strekning 2

02:10

01:42

16

19

02:20

40

Strekning 3

02:47

01:27

15

22

02:26

46

Retning mot vest

Det er ikke gjennomført kjøretidsregistreringer for nord-sør aksen og Sørkedalsveien-Vækerøveien.
Det er i midlertid beregnet gjennomsnittlig hastighet for busser som betjener strekningen mellom de
ulike holdeplassene fra Linhusveien i nord til Kristian Auberts vei i sør. Dette er gjort på grunnlag av
SIS-data og resultatene er illustrert i Figur 18. Tall utenfor parentes viser morgenrush og tall i
parentes viser ettermiddagsrush. Her fremkommer det at det er små forskjeller mellom morgen- og
ettermiddagsrushet, både på veier utenfor Røakrysset men også gjennom selve krysset. Dette gir en
indikasjon om at belastningen i krysset er over kapasitetsgrensen og at det er selve
signalreguleringen som styrer forsinkelsen gjennom krysset.
Lavest hastighet og størst forsinkelser for nord-sør aksen er registrert gjennom selve krysset mellom
Røa Kirke og Røa T i både nordgående og sørgående retning. Gjennomsnittlig hastighet gjennom
krysset i rush er på rundt 10 km/t i kjøreretning sør, mens hastigheten både før og etter krysset er på
rundt 30-35 km/t. Det er skiltet 50 km/t på hele strekningen. I retning mot nord er det noe mindre
forsinkelse. Gjennom krysset er snitthastigheten rundt 15 km/t i rush. Snitthastigheten sør for krysset
er rundt 25 km/t, noe som tyder på at køen fra krysset strekker seg sørover langs Vækerøveien. Nord
for Røakrysset i retning mot nord er snitthastigheten på rundt 35-40 km/t.
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Figur 18: Hastighet på delstrekninger mellom Linhusveien og Kristian Auberts vei. Fra SIS-data.

Røa sentrum er preget av mye gjennomgående trafikk særlig langs Griniveien. Mye av den
gjennomgående trafikk er grunnet kryssing av bygrensen mellom Bærum og Oslo.
Transportmodellberegninger viser at ca. 74 % av all biltrafikk på Griniveien (Rv.168) ved bygrensen
mot øst er gjennomgangstrafikk, som skal videre gjennom Hovseterkrysset, se Figur 19.
Figur 20 viser fordeling av biltrafikk i retning mot vest fra Hovseterkrysset. Mot vest er det 41 %
gjennomgangstrafikk, som vil ha direkte nytte av en ny tunnel.

Figur 19: Fordeling av biltrafikk mot øst fra Rv.168 ved Bygrensen.
Figur 20: Fordeling av biltrafikk mot vest fra Hovseterkrysset
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Figur 21 viser biltrafikk forbi bomstasjonen ved Griniveien i retning mot Oslo for året 2012, basert på
telledata mottatt fra bomselskapet Fjellinjen AS. Det er størst belastning i morgenrush mellom 7 til 8,
med 635 kjt/time. Tellingene viser at ca. 10 prosent av den totale trafikkmengden over bygrensen
mellom Bærum og Oslo benytter Griniveien over Røa.

Figur 21: Biltrafikk forbi bomstasjonen ved Griniveien. Retning Oslo. YDT, 2012 (Kilde: Fjellinjen AS)

Ulykker

Ulykker i det aktuelle planområdet kommer som en konsekvens av dagens situasjon og er en faktor
som må tas i betraktning når behovet for tiltak skal vurderes. En betegnelse for ulykkessituasjonen
er at det er få alvorlige ulykker men en meget stor andel lette ulykker. Hovedgrunnen til dette er at
dette er et tettbygd område med lav trafikkhastighet. Figuren under viser registrerte ulykker med
personskader i området.
Analyserte ulykker er innenfor markert område. Innenfor utvalgt område er det inntruffet til sammen
57 ulykker i 10 årsperioden 2003-2012. Ulykkene er relativt jevnt fordelt over denne perioden.
Ulykkene er ikke detaljert analysert, men det er gjort noen grove vurderinger av alvorlighetsgrad og
uhellskategori. Det har vært en dødsulykke i perioden, som var påkjørsel av fotgjenger utenfor
gangfelt i Vækerøveien nord for Røakrysset. Om lag halvparten av ulykkene omfatter myke
trafikanter.
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Figur 22: Trafikkulykker i perioden 2003-2012. (Kilde: Oslo kommune, Bymiljøetaten, 2014).
Tabell 11: Alvorlighetsgrad
Alvorlighetsgrad

Tabell 12: Uhellskategori
Antall ulykker

Uhellskategori

Antall ulykker

Dødsulykker

1

Fotgjenger

Meget alvorlig ulykke

1

Sykkel

7

Alvorlig ulykke

5

Moped og MC

4

50

Motorkjøretøy

27

Lett ulykke

Innenfor det som kan betegnes som kryssområdet for Røakrysset, har det inntruffet 15 ulykker i tiårsperioden. Dette gir en ulykkesfrekvens på 0,18 pr. mill. kjøretøypasseringer, som ligger en del over
normalverdien for signalregulerte X-kryss, som er 0,10-0,12 pr. mill. kjøretøypasseringer.
Spesielt for området er at det skjer forholdsvis mange ulykker i Vækerøveien, både sør og nord for
krysset. Årsaken til dette kan være en noe uryddig trafikksituasjon med forretninger/aktiviteter på
begge sider av veien, som medfører mange kryssende fotgjengere, parkering langs veien og en del
inn-/utkjøringer til Vækerøveien. Med tanke på den dårlige standarden på Griniveien fra vest, har det
inntruffet svær få ulykker på strekningen fra Lysakerelva til Røakrysset. Noe av forklaringen på dette
kan ligge i at trafikantene opplever dette som en utrygg vei, og er derfor ekstra oppmerksomme når
de ferdes på strekningen.
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Støy

Planområdet er sterkt trafikkert og dermed støyutsatt, hovedsakelig fra veitrafikk, noe som også er
med og skaper et underliggende behov for tiltak i Røakrysset. Figur 23 under viser støyutbredelse for
sum av bane og vei i dagens situasjon. Støykartleggingen er utført av Oslo kommune i forbindelse
med kartlegging av støyforholdene for hele Oslo. Lyseste gulfarge svarer til støynivåer lavere enn
gjeldende grenser for boliger, mens de øvrige fargene viser støy over grenseverdiene (> 55dB).8
De mest støyutsatte boligene er de som ligger nærmest hovedveiene Griniveien og Vækerøveien.
Disse har støynivåer over 65 dB ved fasadene mot veien. Deler av hovedveiene er støyskjermet, noe
som gir god støyreduserende effekt på bakkenivå og utenfor vinduer i 1. etasje. Støyskjermer har
imidlertid liten eller ingen effekt i 2. etasje og oppover. Boligene langs sørsiden av Griniveien ligger
støyutsatt mellom to støykilder, med banestøy i sør og veitrafikkstøy i nord. Andelen
uteoppholdsarealer med støynivå under anbefalt grense er trolig svært liten for disse boligene.
Det er viktig å merke seg at en del personer kan være plaget av støy også utenfor gul sone ( < 55 dB).
Ved anbefalt ekvivalentnivå vil gjennomsnittlig plagegrad for de fleste kildene ligge rundt 25 % ved
nedre grense til gul sone. Ved dette nivået kan rundt 10 % av befolkningen være sterkt plaget.
Ettersom store deler av området har støynivåer over 55 dB, er det sannsynlig at personer som
befinner seg i området er plaget av støy.

Figur 23: Støy fra vei og bane i et årsmiddeldøgn.
Andre miljøulemper

Store trafikkmengder påvirker luftkvaliteten lokalt og klimaet globalt. Lokal luftforurensning fra
veitrafikk, særlig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) kan være et problem i større byer eller
tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon. Luftforurensning kan gi og forverre luftveislidelser og
også medføre økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdom. Eksponering gir generelt økt sykelighet og
dødelighet. I tillegg kommer redusert sikt, skitt og redusert trivsel. De største utfordringene i
arbeidet med å redusere globale klimagassutslipp (CO2) er knyttet til utslipp fra transportsektoren.
Reduksjon av klimagassutslipp er derfor et viktig målområde for areal- og transportpolitikken.

8

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012) [1], legges til grunn for
vurdering av trafikkstøy og støy fra bane til boliger eller andre støyfølsom bebyggelse. Alle boliger bør ha tilgang til et
skjermet utendørs oppholdsareal med gode lys og lydforhold med støynivå Lden < 55 dB.
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Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken på Røa består av T-bane forbindelse og busslinjer. T-banen gir en rask og direkte
forbindelse til Oslo sentrum med avganger fire ganger i timen. T-banen har holdeplass på Hovseter,
Røa og Ekraveien. Busstilbudet består av fire busslinjer som passerer gjennom eller like ved Røa
sentrum, samt flybuss i Griniveien til Gardermoen - Oslo Lufthavn. Tabell 13 viser en oversikt over
linjer og frekvens for bussene.
Tabell 13: Oversikt busslinjer (Kilde: Ruter, januar 2014)

Linje

Frekvens rush (avganger/time)

Frekvens øvrig (avganger/time)

32 Kværnerbyen – Voksen
Skog

4

2 (etter ca kl.21)

41 Røa - Sørkedalen

1-2 (morgen)

2 (ettermiddag/kveld)

46 Majorstua - Ullerntoppen

8 (morgen)

2-4

47A Røa Ullerntoppen Hovseter

2 (kun mandag til fredag
dagtid)

2 (kun mandag til fredag
dagtid)

47B Røa Hovseter - Bogstad

-

5 timesavganger midt på dagen

En utfordring knyttet til kollektivtilbudet på Røa er at T-banestasjonen er lite synlig og
hovedatkomsten skjer via en parkeringsplass. Dette gjør at det ikke er tilrettelagt for smidig
overgang for passasjerer mellom buss og T-bane.

Figur 23: Kollektivtilbud i Røa-området (Kilde: Ruter 2014)
Sykkel

Tilbudet knyttet til sykkel er relativt dårlig i den sentrale delen av Røaområdet, dette er illustrert i
figur 17. Det eneste tiltaket som er gjennomført er sykkelfelt på begge sider av Vækerøveien nord for
Røakrysset, opp mot krysset Vækerøveien/Sørkedalsveien. Vest for krysset er det fortau langs
nordsiden av Griniveien mot Ekraveien. På sydsiden av veien er det hverken fortau eller sykkelfelt,
bortsett fra fortau på et kort stykke før krysset. Hverken langs Vækerøveien sør for krysset eller
Griniveien øst for krysset er det tilrettelagt for syklister. For syklistene er det spesielt dårlige forhold
langs Griniveien fra Ekraveien og inn mot Røakrysset, samtidig som det er relativt sett mange
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syklister på denne strekningen. Enkelte vil sannsynligvis velge å sykle i parallelle boliggater i stedet
for langs hovedveien.
Gjennomførte tellinger av syklistene, fra juni 2011, viser at de største strømmene kommer inn fra
Griniveien vest og Vækerøveien nord om morgenen og motsatt retning om ettermiddagen, se figur
18. Tellingene viser også at det er stor forskjell på morgen og ettermiddag, syklistene er mye mer
"rushrettet" enn biltrafikken. Eksempelvis kommer 65 syklister inn fra Griniveien vest i makstimen
om morgenen, mens det er bare 5 syklister i makstimen om ettermiddagen.
Det er ikke like stor forskjell i Griniveien inn fra øst, her er sykkeltrafikken i morgenrushet 15 syklister
/time, mens den er 70 syklister/time inn mot krysset om ettermiddagen. Se Figur 18. Trafikk i
ettermiddag er vist i parentes. Det faktum at det er en retning som er så dominerende i
rushperiodene, tyder på at det er en stor andel transportsyklister dvs. skole/arbeidsreiser.
Det er også gjennomført en sykkeltelling fra mars 2011, og denne tellingen sammenlignet med juni
2011 viser meget stor forskjell på sykkeltrafikken i vinterhalvåret og sommerhalvåret. I marstellingen
er det registrert til sammen 70 syklister gjennom krysset i 4 timers-perioden kl. 0700-0900 og 15001700, mens det i juni er registrert 600 syklister i samme 4-timers periode, dvs. mer enn 8 ganger så
mange som i mars.

Figur 24: Sykkeltilbud (rød strek). Gang- og sykkelvei i heltrukket linje. Sykkelfelt i stiplet linje.
Gange

Fotgjengersystemet er bedre utbygd enn sykkelsystemet, med fortau på begge sider av veiene inn
mot Røakrysset. Det er også gangfelt over alle veiarmene. På strekningen mellom Røakrysset og
krysset med Sørkedalsveien er det fortau på begge sider av Griniveien. Videre mot øst er det g/s-vei
atskilt fra veibanen med grøntrabatt på sørsiden av Sørkedalsveien. På nordsiden er det fortau. I
krysset Sørkedalsveien/Griniveien er det gangfelt over Griniveien vest for krysset og over
Sørkedalsveien
Registrert gangtrafikk i Røakrysset og krysset med Sørkedalsveien er vist på Error! Reference source
not found.. Registreringer i krysset viser at den desidert største fotgjengerstrømmen krysser
Griniveien på østside. Dette synes naturlig da fotgjengere til/fra T-banen og bussholdeplassen i stor
grad vil krysse her.
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Tall i rødt er sykkeltrafikk, tall i sort er
fotgjengere. Tall i parentes er
ettermiddagstrafikk, uten parentes er
morgentrafikk.

Figur 25: Registrert sykkel- og gangtrafikk,
timetrafikk (juni 2011).

I løpet av maks- timen om ettermiddagen
passerer ca. 450 fotgjenger dette gangfeltet. I de
øvrige gangfeltene er det ca. 100
fotgjengere/time som vist på figuren. I krysset
Sørkedalsveien/Griniveien er det bare 25
fotgjengere som benytter gangfeltet over
Griniveien, mens 110 krysser Sørkedalsveien.

3.1.5 Forventet utvikling - nullalternativet
Den fremtidige utviklingen av trafikksituasjonen er av betydning for å kartlegge dagens behov for et
investeringstiltak. For å gjøre dette har det blitt utført transportmodellberegninger ved bruk av
transportmodellen RTM23+ i EMME, som er en strategisk modell for Oslo og Akershus.
Trafikkberegningene er utført for dagens situasjon samt for et nullalternativ i 2030. Grunnlaget for
transportmodelldataene er hentet fra TØIs transportanalyse for Plansekretariatet i Oslo og Akershus
[16].
Forutsetninger for beregningene
I Nullalternativet for 2030 er de større veitiltakene E16 Sandvika-Vøyen, Ring 3 Ulven-Sinsen, ny
veiforbindelse Bekkestua (Ringstadbekk)-Lysaker samt ny E18 Vestkorridoren lagt inn. Med hensyn til
kollektivtilbud er det lagt inn ny grunnruteplan 2014 for tog, samt nytt dobbeltspor Oslo-Ski. For Tbane er Lørenbanen, Kolsåsbanen til Kolsås, Fornebubanen om Skøyen/Majorstuen samt en
forlengelse av T-bane østover til Ahus er lagt til. Trikken er lagt om Dronning Eufemias gate, og det er
videre lagt til grunn 10 prosent bedre fremkommelighet for alle busser. Kilde for tilsendt inndata til
transportmodell er TØI/Vectura.
Figur 26 viser forventet
befolkningsutvikling i området9.
Røakrysset er vist ved rød sirkel,
og tilstøtende områder er
skjønnsmessig delt inn i
storsoner. Frem mot år 2030 er
det stipulert en vekst i området
på rundt 25 % øst for
Lysakerelven, og rundt 7 % på
vestsiden sett i forhold til 2010
nivå.

Figur 26: Sonedata som grunnlag for transportmodellberegninger.
(Kilde: Sonedata modell)

9

Tallene er hentet fra sonedata brukt i transportmodellberegningene (basert på data fra SSB og Plansamarbeidet)
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Resultater
Modellberegningene viser en vekst i biltrafikken på i underkant av 30 %langs Vækerøveien sør for
Røakrysset, og rundt 30 % nord for krysset i sum langs Vækerøveien og Sørkedalsveien. Vest for
krysset, langs Griniveien, er det beregnet en trafikkvekst på 4 % fra 2010 til 2030. Øst for krysset, mot
Hovseter, langs Sørkedalsveien er det beregnet en vekst på 12 %.
På et overordnet nivå tyder
modellberegningene på at den største
veksten i biltrafikken vil skje på Ring 3 og
på E18. Beregningene viser også at den
nye veiforbindelsen mellom Bekkestua og
Lysaker vil medføre en forflytning av
biltrafikken fra Bekkestua-Vækerøveien
til Bekkestua-Lysaker og Ring3. Dette er
med på å belyse at etablering av andre
veiprosjekter kan få konsekvenser for
framtidig trafikksituasjon på Røa.

Figur 27: Trafikkutvikling fra 2010 til 2030. Kilde: Transportmodellberegninger.

Modellresultatene indikerer en økt belastning i Røakrysset, som i størst grad vil komme langs
Vækerøveien sør for krysset, langs Sørkedalsveien nord for krysset samt langs Sørkedalsveien øst for
krysset. Det er prosentmessig noe lavere vekst øst for krysset, men i faktisk antall kjøretøy vil veksten
her være tilsvarende som på nord-sør aksen. Det vil også være en trafikkøkning på Griniveien vest for
krysset, men i størrelsesorden omtrent halvparten av de andre veiene inn mot krysset i antall
kjøretøy. Den fremtidige trafikkøkningen viser at dagens situasjon med en stor gjennomgangstrafikk
trolig vil forverres i fremtiden.
En økende trafikk i Røa området i årene som kommer er med på å belyse en mulig fremtidig situasjon
som er preget av enda høyere støybelastning og flere ulykker. Ulykkeperspektivet gjør seg særlig
gjeldende med tanke på at Vækerøveien, som opplever økende trafikkvekst, er en spesielt utsatt
ulykkes-strekning i dag. Områdene som er mest utsatt for støy finnes også langs Vækerøveien.
Boliger langs Griniveien opplever i dag mye støy og den framtidige trafikksituasjonen ser ikke ut til å
redusere dette støynivået betraktelig.
En økende biltrafikk vil også ha en innvirkning på gående og syklende. Av pågående planarbeider
finnes det i dag reguleringsplaner for sykkeltiltak langs Vækerøveien, Griniveien og Sørkedalsveien.
Utfallet av disse reguleringsplanene kan bli påvirket av den fremtidige trafikkutviklingen og planene
kan i selv tenkes å påvirke denne trafikkutviklingen. Pågående reguleringsplaner for bolig og
forretning kan være av betydning for den fremtidige situasjonen langs deler av Vækerøveien. En
eventuell utbygging på Fossum i Bærum vil kunne gi øke gjennomgangstrafikken på
Griniveien/Sørkedalsveien.
Den fremtidige utviklingen i antall kollektivreisende i området er beregnet til mellom 30-40 prosent
langs nord-sør aksen forbi Røakrysset, i løpet av tre timer morgenrush. Langs øst-vest aksen er det
tilsvarende beregnet en forventet økning i antall kollektivreiser på rundt 15 prosent. I
størrelsesorden er antall kollektivreisende øst-vest større enn langs nord-sør-aksen.
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Usikkerhet i beregningene
Hovedmålet med transportmodeller er å beskrive virkeligheten så godt som mulig.
Transportmodellene er i utgangspunktet strategiske modeller på et overordnet nivå. Gang- og
sykkeltrafikken er med i modellen, men disse transportformene blir ikke ivaretatt tilstrekkelig. Særlig
gjelder dette sykkeltransporten. Kvaliteten på sykkeltilbudet er avgjørende for at folk skal velge å
sykle. De strategiske modellene som RTM fanger pr i dag ikke opp dette kvalitetsaspektet, og
virkningene av sykkeltiltakene blir derfor undervurdert.
Resultater fra transportmodellberegninger vil være en forenkling av det "virkelige" reisemønsteret.
Modellene bygger på reisevaneundersøkelser og et definert transporttilbud. Endrete reisevaner i en
fremtidig situasjon, «trendbrudd», vil derfor ikke bli inkludert. I tillegg fanger ikke
reisevaneundersøkelsene opp alle forhold knyttet til et individs reisemønster. Modellene vil derfor
ikke kunne beskrive de faktiske forhold fullt ut.
Det er vanskelig å forutsi hvilket utslag usikkerhetene i beregningene vil kunne gi. Da modellen ikke
håndterer gang- og sykkeltrafikk eller trendbrudd i tilstrekkelig grad, vil dette kunne tilsi at modellen
beregner for høyt nivå for biltrafikken.
Andre forutsetninger kan gi motsatte effekter lokalt. Modellen beregner trafikkvekst for en fremtidig
situasjon basert på økonomisk vekst og endring i befolkning på grunnkretsnivå. Større
utbyggingsprosjekter vil imidlertid kunne gi økt trafikk på enkeltlenker i planområdet.

3.1.6 Oppsummering og de viktigste utfordringene
Røakrysset er svært trafikkbelastet. Dette påvirker muligheten til å skape et samlet og helhetlig
sentrum. Trafikkbelastningen i krysset og på hovedveiene gjennom området skaper en barriere og en
utrygg situasjon for de myke trafikantene. Røa sentrum er et støyutsatt område med en meget stor
andel lette ulykker. Det er dårlig tilrettelagt for syklister gjennom Røa, men et bedre utbygd
fotgjengersystem.
Transportmodellberegninger for en fremtidig situasjon viser at trafikken i Røakrysset vil være noe
høyere enn i dag, da særlig langs Vækerøveien sør for krysset og langs Sørkedalsveien nord for
krysset. Den største veksten i biltrafikken vil imidlertid skje på Ring3 og på E18. Beregningene viser
også at en ny veiforbindelse mellom Bekkestua og Lysaker vil medføre en forflytning av biltrafikken
fra Bekkestua-Vækerøveien til Bekkestua-Lysaker og Ring3.
Kapasiteten i Røakrysset er nådd. Dagens kryssløsning har ikke kapasitet til å håndtere høyere
trafikkmengder. Økt trafikk vil gi økte kølengder og lengre rushtidsperioder.
Tett opp mot Røakrysset ligger det flere bussholdeplasser. De langene køene i rushtid i krysset fører
til dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikken på overflaten. T-banestasjonen ligger sentralt på
Røa, men er lite tilgjengelig og synlig. Undersøkelse av reisevaner i Oslo viser at i de senere årene har
det vært er overgang fra bil til kollektiv i Oslo, dette gjelder også for Røaområdet – selv om
kollektivandelen her er lavere enn andre steder i Oslo.
Trafikksituasjonen i Røakrysset og i sentrumsområdet skaper det underliggende behovet for et
investeringstiltak. For å kunne utvikle Røa til å bli et bydelssenter og bidra til byutvikling som skaper
et godt byrom tilrettelagt for syklister og gående, samt redusere gjennomgangstrafikk og
ulykkesrisiko må noe gjøres med dagens situasjon.
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3.2

Interessent- og aktøranalyse

En interessent- og aktøranalyse er et sentralt virkemiddel for å underbygge behovsanalysen og
identifisere overordnede grensesnitt og avhengigheter. Den detaljerer og supplerer det identifiserte
behov i kapittel 3.1 ved å avdekke de ulike holdningene og forventningene som finnes i forbindelse
med investeringen. Analysen vil også avdekke mulige konsekvenser for berørte parter.
Interessenter er personer eller enheter som direkte eller indirekte kan bli påvirket av en investering,
men som kun har innflytelse gjennom en aktør. Aktører er på sin side personer eller enheter som
medvirker til eller har direkte innflytelse over en investering.
Innledningsvis i arbeidet med KVUen ble aktuelle interessenter og aktører identifisert. Det ble
avholdt ett møte med interessentene og ett med aktørene. På møtet med interessenter var det
anledning å stille med to representanter fra hver interessentgruppe. I vedlegg 1 er det vist en
oversikt over inviterte interessenter og aktører, samt deltakelse på møtene. Interessenter og aktører
som ikke hadde anledning til å stille på møtet, fikk mulighet til å komme med skriftlige innspill.
Det er gjennomført en kartlegging og analyse av interessenters og aktørers som omfatter følgende
forhold:
Rolle i forhold til prosjektet
Holdning til prosjektet
Krav og forventninger
Endringsbehov
Videre er behovskonflikter identifisert og oppsummert.

3.2.1 Interessenter
Interessentene representerer både muligheter og trusler. De kan deles inn i ulike grupper etter «hvor
involverte» de er i tiltaket. I det følgende er relevante interessenter inndelt i primære og sekundære
interessenter.
Primære interessenter
De primære interessentene er trafikanter, kollektivoperatører og transportører som reiser via
Røakrysset for nå sine målpunkt. Realisering av de samfunnsøkonomiske gevinster (eller tap) skjer i
stor grad gjennom disse interessentene:
Bilister
Syklister
Gående
Kollektivreisende
Taxi
Nyttetransporten
Sekundære interessenter
De sekundære interessentene er de som er direkte involvert i, eller som til en viss grad vil bli berørt
av tiltaket:
Grunneiere og eiendomsutviklere i området
Beboere
Næringsdrivende
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Andre interessenter
Dette er interessentgrupper som indirekte blir eller kan bli påvirket av tiltaket:
Røa vel
Syklistenes landsforening
Skoler/FAU
Eldrerådet
Historielaget
I Tabell 14 er de ulike interessenters rolle i forhold til prosjektet, holdning til prosjektet, krav og
forventninger og endringsbehov oppsummert.
Tabell 14: Interessentene

Interessent

Interessents rolle i
forhold til
investeringen

Holdning til Krav og forventninger
prosjektet

Lokale bilister
til Røa

Brukere av veinettet

++

God tilgjengelighet til
handel, service og
boområder. Godt
parkeringstilbud.

Økt framkommelighet på
veinettet på overflaten.
Økt parkeringstilbud.

Bilister som
skal gjennom
Røa

Brukere av veinettet

+++

God fremkommelighet
gjennom Røa øst-vest og
nord-sør.

Økt fremkommelighet
gjennom Røakrysset.

Gående

Brukere av
gangarealer og
kryssingspunkter

++

Trygge kryssingspunkter,
attraktive og tilgjengelige
gangarealer.

Redusert biltrafikk på
overflaten.
Utbedrede kryssinger.

Syklister

Brukere av veinettet
og sykkelfasiliteter

++

Separate og
gjennomgående
sykkeltraseer, trygge
kryssingspunkter,
sykkelparkering ved Tbane/kollektivknutepunkt

Redusert biltrafikk.
Utbedrede kryssinger.
Separate sykkelfelt.

Kollektivreisende

Brukere av
kollektivtilbud og
kollektivknute-punkt

++

Rask reisetid uten
forsinkelser, sentrale
holdeplasser, effektivt
bytte mellom buss og Tbane.

Kollektivprioritering i
Røakrysset.
Utbedrede holdeplasser.

Nyttetransport

Brukere av veinett
og varetransportløsninger

+++

God framkommelighet til
og gjennom Røa, god
tilgjengelighet til
virksomheter på Røa,
tilrettelagt varelevering.

Økt fremkommelighet til
og gjennom Røa-området.
Tilrettelegging for
varetransport.

Oslo Taxi

Blir påvirket av
tilgjengelighet og
framkommelighet

++

God framkommelighet,
god tilgjengelighet til
målpunkter på Røa.

Økt kapasitet.
God tilgjengelighet lokalt.
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Interessent

Interessents rolle i
forhold til
investeringen

Holdning til Krav og forventninger
prosjektet

+

-

Grunneiere

Begrenset
utviklingsmulighet i
dag

+++

-

Næringsdrivende

Påvirker effektivitet
og omsetting

+++

Beboere

Påvirkes av støy,
utslipp, barrierer og
utrygghet fra
trafikken

++

Røa vel

Stor trafikk og
barrierer ødelegger
for et bærekraftig
bomiljø og
bydelssenter

Syklistenes
Landsforening
avd. Oslo

Stor biltrafikk og
mange
konfliktpunkter i
kryss gir dårlig
fremkommelighet,
attraktivitet og
sikkerhet for
syklistene

Historielaget

Bevaring av
historiske bygg og
bygningsmiljøer

Huseby skole

Sterkt belastet av
trafikk, køer og
forurensning i dag.
Frykter at en
Røatunnel, spesielt i

Hvilke endringsbehov
medfører dette

Gode
utviklingsmuligheter,
attraktivt bo- og
næringsmiljø.

Redusert støy, utslipp og
barrierer.
Tilgjengelighet til
eiendom.
Parkering og varelevering.
Noen blir berørt i området
rundt ev tunnelpåhugg.

God tilgjengelighet,
attraktivt for handel –
stoppe handelslekkasje.

Redusert kø og kaos.
Parkering og varelevering.

Mindre støy og
forurensning, mindre
barrierer og utrygghet
pga. trafikk. Bedre og
tilgjengelighet mellom
boligområdene og
bydelsentrum.

Redusert trafikk, støy,
forurensning og barrierer.
God gang- og sykkelatkomst til bydelssenter.
Parkering og variert
handels- og servicetilbud.
Noen blir berørt i området
rundt ev tunnelpåhugg.

+++

Redusert
gjennomgangstrafikk og
reduserte barrierer og
utrygghet. Skape
grunnlag for et levende
og attraktivt bydelsmiljø.

Redusert trafikk, støy,
forurensning og barrierer.
God gang- og
sykkelatkomst til
bydelssenter.
Parkering
Variert handels- og
servicetilbud.

++

Separate og
gjennomgående
sykkeltraseer, trygge
kryssingspunkter,
sykkelparkering ved Tbane/kollektivknutepunkt

Redusert biltrafikk.
Utbedrede kryssinger.
Separate sykkelfelt.

--

Unngå skader på
bevaringsverdige
bygninger og
bygningsmiljøer.

Sikre bevaringsverdig
bebyggelse.

---

Må ikke kun se på
Røatunnel, men helheten
for området, bl.a.
utvikling av
kollektivtilbudet (T-

Nytt trafikksystem I
Røakrysset må ta hensyn
til trafikale virkninger og
miljø for Huseby skole.
Fremtidig utviklings- og

-
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Interessent

Interessents rolle i
forhold til
investeringen

Holdning til Krav og forventninger
prosjektet

+

den enden skolen
ligger, vil forsterke
problemene rundt
skolen

Hvilke endringsbehov
medfører dette

banen) og utbygging av
FO tomten. Må sørge for
mindre trykk på småveier
og tryggere skolevei.

utbyggingsplaner i
området må hensyntas.

FAU Bogstad
skole

Trenger trygge skoleog fritidsveier

+

Trygg skolevei fra Røa
mot Bogstad. Trygg
kryssing av Røakrysset i
barnas nærmiljø. Sikker
kryssing av Griniveien til
Røabanen/Ekra stasjon.

Utbedre kryssinger for
skolebarn av Griniveien
ved Ekra stasjon og i
Røakrysset.
Trygg sykkelforbindelse i
Sørkedalsveien.

Eldrerådet

Trenger et trygt
lokalsamfunn med få
barrierer

+

Universelt utformede
utearealer, sikre
fotgjengerkryssinger,
trygge og attraktive
møteplasser, god tilgang
på taxi og HC-parkering.

Redusert biltrafikk.
Universelt utformede
plasser og gangtraseer,
HC-parkering og
taxiholdeplass.

Interessentenes behov er stort sett sammenfallende med situasjonsbeskrivelsen i kap. 3.1. De
viktigste behovene er redusert trafikk på overflaten gjennom Røakrysset, og økt trafikksikkerhet for
myke trafikanter. I tillegg er reduserte miljøulemper i form av støy og lokal forurensning et behov –
dette henger sammen med behovet om redusert trafikk. Behovene er reelle i dag, og vil forsterkes
med forventet trafikkutvikling knyttet til by- og befolkningsutviklingen i Røa området, tilknyttede
områder og i Bærum.

3.2.2 Aktører
Aktører er definert som personer eller enheter som medvirker til, eller har direkte innflytelse på, et
investeringstiltak. Aktørene er definert i tre grupper:
Infrastrukturansvarlige:
Oslo kommune Bymiljøetaten10
Akershus fylkeskommune
Statens vegvesen
Ruter
Regionale og lokale myndigheter:
Oslo kommune
Akershus fylkeskommune
Byantikvaren
Øvrige aktører:
Sporveien
I Tabell 15 er de ulike aktørenes rolle i forhold til prosjektet, holdning til prosjektet, krav og
forventninger og endringsbehov oppsummert.

10

Flere avdelinger innen Bymiljøetaten vil være av betydning: Samferdsel og miljø, Idrett- og grøntstruktur, Trafikkstyring,
Gate og kollektiv, Sykkelplan og Byrom.
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Tabell 15: Aktørene

Aktører

Interessents
rolle i forhold til
investeringen

Holdning til Krav og forventninger
prosjektet

+

-

Oslo
kommune

Prosjekteier.
Forvalter av
kommunale
veier.
Planmyndighet.

++

-

Behov for å utvikle Røa som
bydelssenter. Avklaring av
trafikkløsninger sett i lys av
byutvikling/fortetting.
Gjennomgangstrafikken skal
reduseres.
Vekst i persontrafikk skal tas
med kollektivtrafikk, sykkel og
gange. Økt veikapasitet bygger
ikke opp under dette.

Behov for å redusere
biltrafikk på overflaten.
God tilgjengelighet og
framkommelighet for
kollektiv-trafikken,
sykkel og gange lokalt
på Røa. Trafikksikre
kryssinger.
Endringen må ikke gi økt
kapasitet for
biltrafikken.

Oslo
kommune:
BYM idrett og
grønt

Sikre at «blågrønn» struktur
blir ivaretatt og
utviklet

++

-

Ivareta biologisk mangfold.
Ivareta blågrønn struktur.
Sikre arealer for fysisk
aktivitet.
Sikre turveiforbindelser.
Sikre lokal
overvannshåndtering.

Høy kvalitet på fysisk
utforming.
Godt vedlikehold
grøntarealer.
Kunst i offentlig rom
Inngrepet må ikke
forringe den blågrønne
strukturen.

Oslo
kommune:
Plan og
bygningsetaten

Tilrettelegge for
fortetting og
byutvikling

++

Løsninger som bygger opp om
Røas identitet som
bydelssenter.
Hindre handelslekkasje.
Skape attraktive byrom.
Byutvikling med fortetting.

Trafikkløsninger som
sikrer god byutvikling og
fortetting i knutepunkt.

Akershus
fylkeskommune

Forvalter av
fylkesveier i
Akershus.
Framkommelighet for regional
busstrafikk

+

Tilfredsstillende standard for
alle brukere.
Tilrettelagt for kollektivtrafikk.
Løsningene må ikke overføre
trafikk til Vollsveien.

Bygge opp
tilretteleggingen for
sykkel- og kollektivtrafikk i Akershus.

Statens
vegvesen

Ansvar for
trafikkavvikling
og
trafikkutvikling i
Oslo og
Akershus

+

Redusert etterspørsel etter
bilbaserte reiser, dvs. økt bruk
av kollektivtrafikk, sykkel og
gange. Økt trafikksikkerhet.

Klarere prioritering av
kollektivtrafikk, sykkel
og gange.
Forhindre kapasitetsøkning som fører til økt
biltrafikk totalt i
korridoren.

Ruter

Påvirker
framkommeligh
et og
tilgjengelighet
buss og T-bane

++

Rask reisetid uten forsinkelser,
effektive holdeplasser

Økt kapasitet.
Utbedring av holdeplasser, ventearealer og
gangarealer.

--
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Aktører

Interessents
rolle i forhold til
investeringen

Holdning til Krav og forventninger
prosjektet

+

-

Byantikvaren

Verdifulle
bevaringsinteresser må
ivaretas

+

--

Sporveien

Sikre et
attraktivt og
effektivt
kollektivtilbud

++

Hvilke endringsbehov
medfører dette

Sikre lokale, regionale og
nasjonale kulturinteresser
(bygninger, veifar, elveløp).

Minst mulig inngrep i
verdifulle kultur-minner
og kultur-landskap.
Minst mulig inngrep i
naturmiljø.

Bedre kollektivløsninger
(fysiske løsninger + tilbud)
Sikker sykkelparkering knyttet
til kollektiv-knutepunkt.
Gode og forutsigbar
framkommelighet for buss.
God tilgjengelighet til
holdeplasser.
Gode omstigningsforhold.
Synlig knutepunkt buss og
bane.
Klimatiserte ventearealer.
Flere atkomstveier til T-banen.
Sikker fotgjengerkryssing
Ekraveien (til T-banen mm).

Tilrettelegge for flere
av- og påstigende på tbane stasjoner i
området.
Flere omstigninger fra
buss til bane.
Gode vente- og
omstigningsforhold.
Sikker sykkel-parkering
ved T-banen.

Aktørenes forhold til investeringen varierer ut i fra hvilket ansvarsområde den enkelte aktør har.
Det er et generelt ønske om å redusere biltrafikken og enighet om at økt veikapasitet ikke bygger
opp under dette. Det skal tilrettelegges for kollektivtrafikken med løsninger som er effektive og som
har høy kvalitet. Inngrep skal begrenses for å sikre bevaring av kultur- og naturmiljø.

3.2.3 Særskilte holdninger til prosjektet
De viktigste pådriverne for en Røatunnel er beboere/velforening og næringsdrivende på Røa. De har
kjempet for en løsning på sine trafikkutfordringer i ca. 40 år. De ønsker seg primært en nedsenket
løsning både for Griniveien og Sørkedalsveien (en «Bekkestualøsning»), men mener en tunnelløsning
for Griniveien er viktigst å få på plass først.
Den største skepsisen til Røatunnelen finner vi hos Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og
kollektivetatene. Begrunnelsen er at Røatunnelen vil bety en utvidelse av veikapasiteten i området,
noe som kan skape økt trafikk totalt sett i korridoren. Det mangler mottakskapasitet på veinettet inn
mot Oslo, så det er fare for at nye «flaskehalser» vil bygge seg opp. Fokuset bør ifølge disse etatene
være på å øke kollektivandeler fra Bærum/Akershus, samt økt bruk av sykkel, gange og
kollektivtrafikk lokalt fra Røa.
Huseby skole mener at en eventuell tunnelmunning i nærheten av skolen vil skape en uholdbar
trafikk- og miljøsituasjon for skolen. De mener at konsekvenser av bygging av Røatunnel må ses i
sammenheng med utbygging av kollektivsystemet (Hovseter stasjon) og FO-tomten.
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3.2.4 Behovskonflikter
Noen interessenter og aktører vil ha behov som står i konflikt med hverandre. Graden av konflikt er
avhengig av bearbeiding av konseptene og/eller avbøtende tiltak. Tabellen under omhandler
potensielle konflikter knyttet til en eventuell tunnel og nye trafikkløsninger i Røakrysset. Tabell 16 gir
en oversikt over de registrerte behovskonfliktene.
Tabell 16: Behovskonflikter

Behov
Aktør/interessent

Konflikterende behov
(Aktør/interessent)

Løsning/tiltak

Redusert
gjennomgangstrafikk i
Røaområdet

Økt kapasitet for bil gjennom
Røaområdet kan føre til en
uønsket økning av biltrafikk
totalt sett, og skape nye
flaskehalser inn mot Oslo pga.
begrenset mottakskapasitet.

Se på trafikkløsninger som totalt sett ikke øker
bilkapasiteten. Vurdere tiltak som kan påvirke
reisemiddelfordeling fra Akershus/Bærum og
begrense etterspørsel etter bilkapasitet i korridoren.
Se på løsninger som også demper lokal biltrafikk ved
å få flere i området over på kollektivtrafikk, gange og
sykkel.

God tilgjengelighet
til lokalsenter og
godt
parkeringstilbud

Tilrettelegging for bil er ikke i
tråd med målene at
trafikkveksten skal tas med
kollektivtrafikk, sykkel og
gange.

Legge best mulig til rette for at lokaltrafikk til Røa
sentrum kan tas med sykkel og gange.
Attraktive og trygge gang- og sykkelforbindelser til Tbane og buss for å bygge opp om økt kollektivandel
lokalt fra Røaområdet. Synlig knutepunkt med gode
vente- og omstigningsforhold.

God
fremkommelighet
for kollektivtrafikk

Økt framkommelighet for
kollektivtrafikk på vei vil kunne
redusere kapasiteten for bil
gjennom krysset.

Redusert biltrafikk ved en økt overgang til
kollektivtrafikk, sykkel og gange vil dempe presset på
krysset. Kollektivfelt og prioritering i lyskrysset vil
sikre kollektivtrafikken god fremkommelighet i
rushtid/køsituasjon.

Trafikksikre og
attraktive gang- og
sykkelløsninger og
arealer

Omprioritering av arealer til
gange og sykkel vil kunne gå
på bekostning av arealer til
parkering og redusere bilenes
framkommelighet gjennom
krysset.

Redusert biltrafikk ved en økt overgang til
kollektivtrafikk, sykkel og gange vil dempe presset på
krysset. Trafikksikre kryssingspunkt (opphøyde,
belyste mm). Økte gangarealer og attraktive
atkomster til lokalsenter, skoler, idrettsplass og Tbanen. Sammenhengende og trafikksikkert tilbud for
syklister gjennom krysset og lokalt i Røaområdet.

For å få en positiv utvikling av bydelssenteret Røa, må det være attraktivt å ferdes, handle og bo på
Røa. Redusert gjennomgangstrafikken gjennom sentrum legger til rette for dette.
Handelsvirksomheten vil på sin side ha behov for tilgjengelighet. Det er et ønske om god
biltilgjengelighet for handlende, dette vil imidlertid kunne være en konflikt i forhold til å oppnå
redusert trafikkbelastning. En annen konflikt er økt kapasitet for trafikk inn mot Oslo. En utvidelse av
kapasiteten vil gi åpne for mer trafikk. Det er viktig at vekst i trafikk tas med kollektiv, sykkel og
gange11 og en løsning som ikke gir økt biltrafikk i andre områder. God fremkommelighet for
kollektivtrafikken må sikres, samt enkel og rask overgang mellom kollektivmidlene.

11

I høringsutkast til Oslos kommuneplan «Oslo mot 2030» er det definert en satsning knyttet til GRØNN og
Vekst gjennom kompakt byutvikling og banebasert fortetting: Satsning 3: Veksten i persontransporten skal tas
med kollektivtrafikk, sykling og gange [4]
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3.3 Et klart uttrykt behov
Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen og interessent- og aktøranalysen fastsettes et klart
uttrykt behov.
Røakrysset har i dag en høy trafikkbelastning med køproblemer i morgen- og ettermiddagsrushet.
Med andre ord er kapasiteten i krysset nådd noe som fører til at høyere trafikkmengde gir økt kø og
lengre rushtidsperioder. Den høye trafikkbelastningen gir negative virkninger for bo- og levemiljøet i
området. Fremtidig forventet trafikkvekst forsterker dette ytterligere.
Videre skaper trafikkbelastningen i krysset og på hovedveiene gjennom området en barriere og en
utrygg situasjon for trafikanter som ferdes langs veien.
Røa skal ifølge kommunale planer være et bydelssenter. Dagens utforming av trafikkarealer og høy
trafikkbelastning i Røakrysset har betydning for byutviklingen i Røa sentrum, da det er vanskelig å
tilrettelegge for gode steds- og miljøkvaliteter.
Med bakgrunn i dette defineres følgende prosjektutløsende behov:
Dagens høye trafikkbelastning gjennom Røa gir negative virkninger for bo- og levemiljøet i
området. I kombinasjon med forventet trafikkvekst gir dette et behov for å avlaste Røa
sentrum for gjennomgangstrafikk slik at barrierer og miljøulemper reduseres og at det
oppleves trygt og attraktivt å ferdes i området.
Øvrige viktige behov er:
God fremkommelighet for kollektivtrafikken og et velfungerende kollektivknutepunkt
Sikre god stedsutvikling med attraktive byrom og løsninger som hindrer handelslekkasje
Sikre ivaretagelse av natur- og kulturmiljø
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4 Målanalysen
I målanalysen synliggjøres investeringens relevans og utrykker den tilstand som ønskes oppnådd i
normal driftssituasjon etter at investeringen er gjennomført. I kapittelet gis det ført en beskrivelse av
investerings relevans. Deretter defineres kommunemål og effektmål.

4.1 Relevans for investeringen
4.1.1 Overordnet relevans for investeringen
Fra Nasjonal transportplan (NTP) kommer det fram at regjeringens overordnede mål for
transportpolitikken er: «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som
dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling» [22].
Trafikken i Røa-området er hemmende både for dem som bor i der og for brukere av service- og
handelstilbudet i sentrum. Røakrysset er i dag et svært belastet kryss der trafikken har nådd den
maksimale kapasitet i rushperiodene. Transportmodellberegninger viser også at trafikkbelastningen
vil øke, dersom ingen tiltak iverksettes, og gjelder spesielt langs Vækerøveien og Sørkedalsveien.
Dette vil resultere i at de allerede betydelige forsinkelsene øker i framtiden.
Videre består trafikkbelastning i stor grad av privatbiler – trafikk som kunne vært tatt av mer
miljøvennlig transport. Den store mengden private reiser med bil som foretas gjennom Røa er i strid
med målet om et miljøvennlig transportsystem.
Målet knyttet til at transportsystemet skal fremme regional utvikling kan også i sin aller videste
betydning sies å ha relevans for Røa – den høye trafikkbelastningen hindrer den lokale utviklingen av
næringsvirksomhet og attraktive by- og boområder. Dette belyser at et tiltak må iverksettes for at
regjeringens overordnede transportmål knyttet til effektivitet skal nås.
Målene fra Nasjonal transportplan er naturlig å se i sammenheng med Klimaforliket som ble vedtatt i
Stortinget 11.06.2012 [23]. Dette forliket inkluderer blant annet en belønningsordning, som er ment
som et virkemiddel til å bedre kollektivtransporten og redusere bilbruk i byområder for perioden
2013-2016. Målet med ordningen er å stimulere til bedre miljø, helse og fremkommelighet i
storbyområdene og at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
Både Klimaforliket og målene utledet fra Nasjonal transportplan er konsistent med Oslo kommunes
og Bymiljøetaten sin virksomhet og visjon for byutvikling, som bygger på ønsket om en trygg og
miljøvennlig by som gir rom for en bærekraftig utvikling.

4.1.2 Investerings relevans fra et kommuneperspektiv
Fra kommuneplanens arealdel (2009) vises Røa sentrum som areal for «Bymessig utvikling» [3]. I
forbindelse med kommuneplanen for 2008 fremkommer det at Byrådsavdelingen for byutvikling har
følgende visjon for byutvikling i Oslo: «Oslo skal ha en byutvikling med gode steds- og miljøkvaliteter
og et miljøeffektivt transportsystem. Oslo skal være en av verdens mest miljøvennlige byer» [24].
Kommunedelplan for torg og møteplasser (vedtatt 22.4 2009) har blant annet som mål å legge til
rette for et bredt spekter av torg og møteplasser som skal fremme den sosiale rolle i byen.
Møteplassene skal være lett tilgjengelig for beboerne. Røa Torg er i denne kommunedelplanene
merket som en ikke opparbeidet møteplass [26].
På generelt grunnlag vil høy trafikkbelastning gjennom, eller i umiddelbar nærhet av et område,
kunne vanskeliggjøre måloppnåelse knyttet til bymessig utvikling, gode bo- og leveforhold og
miljøkvalitet. Dette fordi biltrafikk blant annet skaper støy, gir lokal forurensning, og medfører en
utrygg situasjon for myke trafikanter. I dag er trafikkbelastningen gjennom Røa høy i forhold til

Målanalysen

Side 53 av 147

KVU Røatunnelen

sammenliknbare sentrumsområder. Dette reduserer attraktiviteten av bydelssenteret Røa, og gir en
konkurranseulempe i forhold til nærliggende servicesenter. Videre, på grunn av begrenset kapasitet i
krysset, oppstår køer gjennom Røa. Køer gir et lite attraktivt bybilde og boforhold, i tillegg til at
køkjøring medfører større miljøulemper enn uhindret trafikkavvikling. Ettersom det ikke er
kollektivfelt gjennom Røa, bidrar også køene til å forsinke kollektivtrafikken, som i sin tur reduserer
kollektivtrafikkens attraktivitet.
For at Røa skal kunne oppfylle sin rolle som bydelssenter med et attraktivt og miljøvennlig sentrum,
er det behov for et investeringstiltak som endrer trafikksituasjonen i Røa sentrum. En tryggere og
mer miljøvennlig trafikksituasjon vil bidra til byutvikling i samsvarer med kommunens mål. Videre vil
en mer effektiv trafikkavvikling kunne øke attraktiviteten av bo- og næringsområder som er
tilgrensende Røa, samt kunne bidra til å øke attraktiviteten til kollektivtrafikken. Dette er illustrert i
resultatkjeden:

Investering i
trafikkreduserende tiltak
i Røakrysset

Større potensial
som bydelssenter
og bedre bo- og
leveforhold

Tryggere og mer
miljøvennlig
trafikksituasjon

Gode steds- og
miljøkvaliteter og
et miljøeffektivt
transportsystem

Figur 28: Resultatkjede for etablering av prosjektets målhierarki

Tiltak som reduserer trafikkbelastningen på Røa vil bidra til en tryggere trafikksituasjon som skaper et
mer miljøvennlig sentrum- og lokalmiljø. Dette vil bidra til å bedre bo- og leveforhold og økt
attraktivitet. Dette vil i sin tur øke potensialet for Røa som bydelssenter noe som igjen gir ønsket
byutvikling.
En investering i trafikkreduserende tiltak i Røa-krysset vil dermed bidra til å oppfylle Bymiljøetatens
målsetning om gode steds- og miljøkvaliteter. Bedre tilretteleggelse for kollektivtrafikken og myke
trafikanter vil kunne redusere biltrafikken og harmonere med målsetningen om et miljøeffektivt
transportsystem.

4.2 Kommunemål og effektmål
Investeringstiltaket i Røa inngår i Oslo kommunes langsiktig plan om at veksten i transportbehovet
skal tas på en miljøvennlig måte. Tiltaket inngår under programområdet for lokale veier i revidert
Oslopakke 3 [6]. I revidert handlingsprogram for Oslopakke 3 (2014-17) er overordnet mål «Et
effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem». Videre er hovedmålene «God
framkommelighet, med prioritert for kollektiv-, nærings-, og gang- og sykkeltrafikk», og «Veksten i
persontransport skal ta med kollektivtransport, gående og syklende». Andre mål er å tilrettelegge for
et attraktivt kollektivsystem og et transportsystem som er sikkert og universelt utformet, samt fokus
på bedret miljø og by- og tettstedskvalitet [29].
Målsettingene fra revidert handlingsprogram bør ses i samsvar med Byøkologisk program 2011-2016,
for Oslo kommune. Reduksjon av støy, luftforurensing og klimagassutslipp, miljøeffektivt
transportsystem og en bærekraftig byutvikling med miljøvennlig byrom er blant innsatsområdene
som det skal fokuseres på for at Oslo kommune skal nå sin visjon for miljøarbeidet [25].
Basert på målene beskrevet ovenfor, samt målene fra NTP og Klimaforliket beskrevet under
overordnet relevans for investeringen, er det mulig å definere et konkret kommunemål som knytter
trafikktiltaket i Røa sammen med kommunens overordnede målsetting. Dette kommunemålet er
også basert på visjonen om Røa som bydelssenter.
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Følgende kommunemål legges til grunn:
«Røa skal være et bydelssenter med et sikkert trafikksystem med prioritert fremkommelighet for
gående, syklende og kollektivtrafikk. Det skal skapes gode byrom som bidrar til byutvikling og
videreutvikling av varehandels- og servicetilbudet.»
Som instrument for å identifisere måloppnåelse knyttet til kommunemålene defineres følgende fem
effektmål:
1. Redusert gjennomgangstrafikk
Effektmålet bidrar til et sikrere trafikksystem og et godt byrom. Mindre trafikk gir et mer
tilgjengelig og attraktivt sentrum for brukere av byrommet og service/handelstilbudet. På sikt
kan dette gi flere brukere av tilbudene, noe som kan bidra til å styrke Røa som handelssenter.
Indikator: I første år etter ferdigstillelse skal årsdøgntrafikk (ÅDT) på Griniveien gjennom
Røakrysset reduseres med 50 % sammenlignet med dagens situasjon (2012).
2. Tryggere trafikksituasjon for myke trafikanter
Effektmålet bidrar til å øke attraktiviteten for gående og syklende og bidrar til et sikrere
trafikksystem. En opplevd tryggere trafikksituasjon gir også gode byrom.
Indikator: I en periode på 10 år etter at investeringstiltaket er ferdigstilt skal antall registrerte
ulykker med personskade i Røakrysset reduseres med 70 %.
3. Lavere støynivå og mindre lokale utslipp
Effektmålet bidrar til byutvikling som fremmer kvaliteten på utemiljø og byrom, og er med på å
skape et godt byrom for brukere og beboere.
Indikator: Støynivået langs Griniveien og Vækerøveien skal reduseres med minst 5dB
sammenlignet med dagens situasjon (2012). I første år etter ferdigstillelse skal trafikkarbeid
(kjøretøykm) for Røaområdet reduseres sammenlignet med dagens situasjon (2012).
4. Effektivt og attraktivt kollektivknutepunkt
Effektmålet bidrar til målsetningen om at Røa skal ha et sikkert trafikksystem som er tilrettelagt
for kollektiv. Dette er med på å skape en god byutvikling som er i tråd med Oslo kommunens
målsetting om et miljøeffektivt transportsystem.
Indikator: Andelen kollektivreisende skal 5 år etter ferdigstillelse øke fra 25 % (RVU, 2013) til ca.
35 %12. I året etter ferdigstillelse skal snitthastigheten for bussene gjennom krysset være
tilsvarende skiltet hastighet13.
5. Attraktivt lokalsentrum og bymiljø
Gateutforming, arealbruk og trafikktiltak bidrar til opprettholdelse og utvikling av handel,
tjenestetilbud, oppholdsarealer og sosiale møteplasser. Antall gående er avhengig av hvor
attraktiv, og hvor godt tilrettelagt gaten er for fotgjengere.
Indikator: I en periode på 5 år etter at ferdigstillelse skal antall gående i Røakrysset øke med
20 % sammenlignet med dagens situasjon (2012).
Prosjektets målhierarki kan settes opp på bakgrunn av kommunemål og effektmål. Indikatorene for
effektmålene er utledet fra et sett med kriterier hvor det legges vekt på at de skal være spesifiserte,
målbare, aksepterte, realistiske og tidssatte.

12
13

PROSAM (2013): Reisevaneundersøkelse
Det vises til kap 3.1.4 for en nærmere beskrivelse
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Figur 29 viser prosjektets målhierarki.

«Røa skal være et bydelssenter med et sikkert trafikksystem med
prioritert fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk. Det
skal skapes gode byrom som bidrar til byutvikling og videreutvikling av
varehandels- og servicetilbudet.»

Redusert
gjennomgangstrafikk

I første år etter
ferdigstillelse skal
årsdøgntrafikk
(ÅDT) på
Griniveien
gjennom
Røakrysset
reduseres med
50 %
sammenlignet
med dagens
situasjon (2012).

Tryggere
trafikksituasjon
for myke
trafikanter

I en periode på
10 år etter at
investeringstiltak
et er ferdigstilt
skal antall
registrerte
ulykker med
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reduseres med
70 % i
Røakrysset.

Effektivt og
attraktivt
kollektivknutepunkt

Lavere støynivå
og mindre lokale
utslipp

Sammenlignet
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situasjon (2012):
- Støynivået langs
Griniveien og
Vækerøveien skal
reduseres med
minst 5dB.
- Trafikkarbeid
(kjøretøykm) for
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redusere lokale
utslipp.

Andelen kollektivreisende skal 5 år
etter ferdigstillelse øke fra
25 % (RVU, 2013)
til ca. 35 %.
I året etter ferdigstillelse skal snitthastigheten for
bussene gjennom
krysset være tilsvarende skiltet
hastighet.

Attraktivt
lokalsentrum og
bymiljø

I en periode på
5 år etter
ferdigstillelse
skal antall
gående i
Røakrysset øke
med
20 %
sammenlignet
med dagens
situasjon (2012).

Figur 29: Prosjektets målhierarki

Måloppnåelse for effektmålene vil bidra til at kommunemålet nås. Kommunemålet bygger på et
ønske om å redusere trafikken i Røakrysset og i sentrum. Røa skal bli et bydelssenter med et sikkert
trafikksystem og gode byrom som fremmer byutvikling. Dagens trafikksituasjon er til stor belastning
både for beboere i området og for handles- og servicestanden, og bidrar til å skape en utrygg
situasjon for myke trafikanter. Belastningen i Røakrysset er også hemmende for kollektivtransporten
og medfører miljøulemper.

4.3 Prioritering av resultatmål
Resultatmålene er mål som er knyttet opp mot kostnad, kvalitet og tid. Disse målene vil være knyttet
til selve prosjektgjennomføringen og prosjektlederen vil måles etter disse resultatmålene.
Resultatmålene vil varier med de ulike alternativene. Dette gjør at de ikke vil være fastsatt i denne
fasen av konseptvalgutredningen. Det vil på sin side være hensiktsmessig å gi en prioritering av
hvordan oppdragsgiver ønsker å prioritere forholdene kostnad, kvalitet og tid. Denne prioriteringen
vil være av betydning når det skal velges/vurderes mellom de ulike alternativene.
Fra dokumentet Oppdrag om gjennomføring av konseptvalgutredning Røatunnel (BYM) fremkommer
det at: «Kostnader knyttet til selve investeringen og fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader skal
vektlegges i vurderingen av alternative konsepter, deretter kvalitet og tid»
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5 Overordnet kravdokument
Dette kapittelet sammenfatter alle betingelsene som stilles til selve investeringen og som er knyttet
til gjennomføringen av denne. Formålet er at kravdokumentet skal benyttes til å avgjøre om
løsningsalternativer er gyldige, og danner et grunnlag for detaljering av kravene i forprosjektet.
Videre skal kravene brukes til å vurdere de gyldige konseptuelle alternativene opp mot hverandre.
Kravene deles inn absolutte minimumskrav og øvrige krav («bør-krav»). De absolutte kravene vil gi
rettledning med hensyn til om et alternativ er gyldig, mens «bør-kravene» vil gi retning når de
relevante alternativene skal vurderes mot hverandre.

5.1 Absolutte minimumskrav
Absolutte minimumskrav til investeringen tar utgangspunkt i effektmålene fra målanalysen og
behovsanalysens interessent- og aktøranalyse. De alternativene som ikke oppfyller samtlige
absolutte krav, blir ikke videreført i alternativanalysen i kapittel 6. Det er derfor viktig at listen av
absolutte krav ikke utformes på en måte som utelukker løsninger som gir behovstilfredstillelse på en
effektiv måte. Tabell 17 gir en oversikt over de absolutte minimumskravene.
Tabell 17: Absolutte minimumskrav

Krav
nr.

Absolutte krav («skalkrav»)

Kommentarer og vurderingskriterier

A1

Redusere biltrafikken
Biltrafikken på
Griniveien skal
reduseres med 50
% i 2030
Biltrafikken i
Røakrysset skal
reduseres med 40
% i 2030

Kommentar
Det meste av gjennomgangstrafikken forekommer på Griniveien.
Her er gjennomgangstrafikken ca. 70 %. Det er også en del
gjennomgangstrafikk på Vækerøveien – Sørkedalsveien. På
interessentmøte ble det ytret ønske om å få bort mye av
gjennomgangstrafikken som i dag preger sentrumsområdet i Røa. En
redusert gjennomgangstrafikk er også stedfestet som et av
behovene som ønskes dekket fra «Kravspesifikasjon KVU
Røatunnelen».
Vurderingskriterier:
Trafikkbelastningen på Griniveien vurderes spesielt. I tillegg vurderes
total trafikkbelastning gjennom Røakrysset. Det er trafikk i dagen
som vurderes. Krav oppfylles ved redusert trafikkbelastning
sammenlignet med Nullalternativet.

A2

Redusere
ulykkesrisikoen i
Røakrysset

Kommentar:
Fra «Kravspesifikasjon KVU Røatunnelen» er redusert ulykkesrisiko
et utrykt behov. Trafikksituasjonen i Røa oppleves av mange myke
trafikanter som truende, og det er en stor andel «lette» ulykker.
Vurderingskriterier:
Forbedring av ulykkessituasjonen i Røakrysset sammenlignet med
Nullalternativet. Redusert trafikknivå og forbedret utforming gir
redusert ulykkesrisiko. Ferdselsforhold for gående og syklende
vurderes spesielt.
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Det er ikke mulig å definere ett gitt trafikknivå som er tilfredsstillende for å tilrettelegge for gode
byrom. Dette vil avhenge av flere forhold, bl.a. geografisk lokalisering, befolkningssammensetning,
antall myke trafikanter m.m. I tillegg er forhold knyttet til de materielle og romlige kvalitetene, samt
tilgjengelighet og utforming av betydning.
De kravene som er stilt knyttet til trafikkreduksjon er basert på følgende forutsetninger:
Veier gjennom Røakrysset redefineres fra vei til gate med prioritering av myke trafikanter og
redusert fartsnivå.
Det er et ønske om å fjerne gjennomgangstrafikken som i hovedsak trafikkerer Griniveien.
Det stilles ikke krav om at all gjennomgangstrafikk skal fjernes, men at store deler av denne,
dvs en reduksjon på 50 %.
For å skape gode byrom rundt Røakrysset er det også nødvendig å se på trafikken totalt gjennom
krysset, ikke kun trafikken i Griniveien. Det er satt et krav om en reduksjon på 40 % totalt, noe
som gir et snitt på 7-8000 kjt/døgn i ÅDT på veilenkene i krysset. Totalt sett vurderes
trafikkbelastningen som tilfredsstillende og gir mulighet for å tilrettelegge for stedsutvikling og
gode byrom.

5.2 Øvrige krav («bør-krav»)
Øvrige krav («bør-krav») er krav som er ønskelig fra oppdragsgivers side men som ikke settes som et
absolutt krav. Disse kravene vil inngå som en del av vurderingen (vurderingskriterier) under
alternativanalysen og under den samlede vurderingen. Det er ikke et mål at alle bør-kravene må
innfris, men at det innenfor de økonomiske rammene oppfylles flest mulig av disse kravene.
Tabell 18: Øvrige krav («Bør-krav»)

Krav
nr.

Bør-krav

Kommentarer og vurderingskriterier

B1

Biltrafikken (ÅDT)
skal reduseres
gjennom
Røaområdet i 2030

Kommentar:
Gjelder for Griniveien, Vækerøveien og Sørkedalsveien. En reduksjon i
ÅDT vil gjøre seg gjeldene for hele systemet, i betydning av at det er
uavhengig av om trafikken går over eller under bakken.
Vurderingskriterier:
Samlet trafikkbelastning i Røaområdet skal reduseres. Trafikkbelastning
gjennom Røakrysset vurderes spesielt mhp tilgjengelighet for gående og
syklende.
Fremkommelighet for buss gjennom området vurderes mhp
fremkommelighet i busstraséer.

B2

Antall utkjørte
kjøretøykilometer
skal reduseres i
2030
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Kommentar:
Bidrar til en ønsket byutvikling som fremmer kvaliteten på utemiljø og
byrom.
Vurderingskriterier:
Endring i kjøretøykilometer sammenlignet med Nullalternativet

Overordnet kravdokument

KVU Røatunnelen

Krav
nr.

Bør-krav

Kommentarer og vurderingskriterier

B3

Forbedret situasjon
for den mest
støyutsatte
bebyggelsen langs
Griniveien og
Vækerøveien i 2030

Kommentar:
Bidrar til miljøvennlig byutvikling og fremmer kvaliteten på uterom og
byrom.
Vurderingskriterier:
Endring i ÅDT på veilenkene i Røaområdet vurderes mot støysonekart for
Nullalternativet.

B4

Forbedre
Kommentar:
trafikksikkerheten i Kravet er knyttet til å redusere konfliktpunkter mellom syklende/gående
utvalgte punkt
og biltrafikken. Fra interessent- og aktøranalysen kommer det fram at
kryssing av Griniveien for mange oppleves som farlig. Bl.a. er kryssing av
Ekraveien for å komme seg til T- banestasjonen pekt på som et
konfliktpunkt. Kravet bidrar til trafikksikkerhet.
Vurderingskriterier:
Trafikkbelastning i krysset Sørkedalsveien x Ostadalsveien, samt vest for
krysset.
Trafikkbelastning i Griniveien vest for Røakrysset og ved kryssing
Ekraveien.

B5

Attraktivt sentrum
for opphold

Kommentar:
Fra situasjonsbeskrivelsen, og i møte med interessentene, kommer det
frem at byområdet er lite tilrettelagt for å oppholde seg i.
Hvorvidt Røa lykkes i å skape gode byrom for opphold avhenger av hvilke
detaljerte løsninger som velges. God fremkommelighet for fotgjengere
må ligge til grunn for å kunne utløse potensialet for en positiv
sentrumsutvikling. I tillegg er forhold som omfattes av øvrige krav til
tilgjengelighet, luftforurensning, støy og trafikksikkerhet viktige faktorer
for et attraktivt sentrum.
Vurderingskriterier:
God fremkommelighet for fotgjengere / reduksjon av barrierer
(trafikkerte gater).
Tilgjengelige arealer som kan tilrettelegges for opphold.
Sømløst og velfungerende knutepunkt.

B6

Sammenhengende
sykkelveinett

Kommentar:
Fra situasjonsbeskrivelsen kommer det fram at det ikke er tilrettelagt for
syklister gjennom Røa-området. Generelt er det ikke et
sammenhengende sykkelveinett.
Vurderingskriterier:
Tilretteleggelse for sammenhengende sykkelveinett.

B7

Begrense inngrep i
viktige områder for
natur- og
kulturmiljø

Kommentar;
I behovsanalyse ble det påpekt et behov om å sikre ivaretagelse av naturog kulturmiljø.
Vurderingskriterier:
Det gis en kvalitativ redegjørelse for verdier i området og en vurdering av
konseptenes antatte omfang/inngrep i disse verdiene.
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6 Alternativanalyse
I alternativanalysen identifiseres mulige alternative konsepter som kan imøtekomme behov, mål og
krav. Innledningsvis er det sett på mulige løsninger, både med og uten omfattende fysiske tiltak.
Videre er det gjennom en workshop identifisert alternative fysiske løsninger som er uttegnet og
vurdert med tanke på gjennomførbarhet. Det ble definert ulike konseptene med tanke på at de skal
være konseptuelt forskjellige og at de kan oppfylle de krav som er satt. Disse er deretter grovsortert
og redusert til et håndterbart antall, som så er analysert nærmere.

6.1 Konseptmuligheter
Konseptvalgutredningen skal spenne vidt i identifisering av mulige konsepter som oppfyller de behov
og mål som er etablert tidligere. Det innebærer søk etter prinsipielt ulike konsepter med ulike
tilnærminger, fra bedre utnyttelse av dagens transportsystem til omfattende og kostnadskrevende
tiltak. Er større infrastrukturtiltak nødvendige, eller finnes det andre gode alternativer for å
tilfredsstille de definerte mål og krav?
For å få en oversikt over muligheter er en firetrinnsmetodikk benyttet. Her søker man først etter
muligheter på lavest mulig nivå og til slutt etter større ombygginger som krever store investeringer.
Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel
Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
Trinn 3: Forbedringer av eksisterende infrastruktur (mindre investeringer)
Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur
Kostnadsnivået øker som regel for hvert trinn. Ved å benytte et slik metodikk ønsker man å unngå
dyre investeringer dersom behovet kan løses effektivitet gjennom mindre kostbare tiltak.
Tiltak på trinn 1 vil primært være rettet mot å begrense biltrafikken gjennom Røakrysset. Det er
gjennomgangstrafikken, særlig øst-vest, som er et stort problem ved dagens trafikksituasjon på Røa.
Virkemidler som kan påvirke reisemiddelfordelingen er økt veiprising/bompengeavgift, generelt
forbedret kollektivtilbud, økt mating til tog og T-bane og bedre tilrettelegging for sykkel. Dette er
virkemidler som i stor grad ligger utenfor Oslo kommunes og dette prosjektets mulighet til å påvirke.
Med en beregnet befolkningsvekst på 30 % og større utbygninger i området er problemer knyttet til
både trafikkavviklingen og miljøet på Røa økende i fremtiden. Tiltak på trinn 1 anses ikke å kunne
svare ut definerte behov og mål.
Tiltak på trinn 2 er rettet mot bruk trafikkstyringssystemer som regulerer tilførsel av trafikk gjennom
Røakrysset og på denne måten flytter køene/flaskehalsene utenfor Røaområdet. Endret feltinndeling
og begrenset mulighet for svingebevegelser i krysset, vil påvirke veivalget i korridoren. Slike tiltak bør
kombineres med tiltak på trinn 1 som reduserer trafikkvolumet totalt sett i korridoren. Dette vil
overføre trafikk til andre veiforbindelser og boligområder, noe som ikke er i tråd med målsettingen
om at tiltak på Røa ikke skal skape økt trafikkpress på andre veiforbindelser i korridoren. Trinn 2 kan
også omfatte tiltak for å legge til rette for bedre utnyttelse av buss og T-bane, ved f. eks høyere
frekvens på buss og T-bane og flere vogner på T-banen. Mulige tiltak på trinn 2 anses ikke å kunne
tilfredsstille de behov og mål som er definert i KVU'en.
Tiltak på trinn 3 dreier som om mindre investeringer som forbedrer trafikkløsninger i dagen (ikke
tunnel). Det bør prioriteres fysiske tiltak som øker trafikksikkerheten, selv om dette skulle gå på
bekostning av framkommelighet for bil. Det må også ses på tiltak som kan prioritere
kollektivtrafikken gjennom Røakrysset. Sammenhengende sykkelfelt/sykkelanlegg langs Griniveien og
Vækerøveien er eksempler på aktuelle tiltak. Det er fastsatt at ett av konseptene i KVUen skal være
en løsning i dagen uten tunnel.
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Tiltak på trinn 4 er rettet mot ombygging av infrastruktur for å føre trafikken i ulike plan, og
derigjennom redusere trafikken gjennom Røakrysset. Aktuelle løsninger er å legge trafikken under
bakken i tunnel eller lokk. Det gjelder både retning øst-vest og nord-sør. Det er flere aktuelle
løsninger for nyinvesteringer og ombygging av infrastruktur på Røa. Mulige løsninger blir beskrevet
mer i detalj i det følgende.

6.2 Alternative konsepter
For å spenne ut mulighetsrommet og vurdere alternative løsninger er det gjennomført en workshop.
Med bakgrunn i konseptmuligheter som fremkom er tekniske løsninger, grunnforhold og
traséføringer vurdert. En forutsetning for KVUen er at både tunnel- og dagløsning skal vurderes.
Det er blitt identifisert fire konsepter:
K1: To tunneler
K2: Tunnel nord – sør
K3: Tunnel øst – vest
K4: Vei i dagen
Med bakgrunn i de behovene som har kommet frem, er det skissert ulike konsepter som kan oppfylle
de mål og krav som er satt. Konseptene er valgt ut med tanke på at de skal være konseptuelt
forskjellige. I tidligere arbeider med tunnel gjennom Røa, har det vært fokusert på å avlaste
Røakrysset for gjennomgangstrafikken på Griniveien – Sørkedalsveien. De innledende
transportmodellberegningene viser imidlertid at trafikkbelastningen gjennom Røakrysset i en
fremtidig situasjon også er høy i nord-sør-aksen, i Vækerøveien. Det er derfor også sett på løsninger
som kan avlaste denne aksen.
For hvert konsept er det definert flere alternativer. Figur 30 på neste side viser en oversikt over de
uttegnede tunnelalternativene som ble utarbeidet under workshopen.
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Figur 30: Oversikt vurderte traséer for tunnel
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De ulike alternativene for hvert av de fire konseptene som ble tatt med videre til grovsilingen er
oppsummert i Tabell 19.
Tabell 19: Oversikt konsepter og varianter i grovsilingen

Konsept

Beskrivelse

K1-A

Tunnel øst-vest mellom Ostadalsveien og Ekraveien.
Tunnel nord–sør mellom Ostadalsveien og Kristian Auberts vei.
Ostadalsveien stenges mot Sørkedalsveien, ny forbindelse etableres til Vækerøveien.
Fullverdige kryss med alle svingebevegelser.
Redusert fremkommelighet på lenker inn mot Røakrysset.

K1-B

Tunnel øst-vest mellom Ostadalsveien og Røatoppen.
Tunnel nord–sør mellom Sørkedalsveien og Kristian Auberts vei.
Fullverdige kryss med alle svingebevegelser.
Redusert fremkommelighet på lenker inn mot Røakrysset.

K1-C

Tunnel øst-vest mellom Sørkedalsveien v/ Røahagan og Griniveien.
Griniveien legges om og ny vei etableres langs T-banen ved Ekraveien og inn mot Røa.
Tunnel nord–sør mellom Sørkedalsveien v/Røahagan og Kristian Auberts vei.
Fullverdige kryss med alle svingebevegelser ved Røahagan.
Kobling mellom lokalvei og ny tunnel i Griniveien og i Vækerøveien via ramper
Redusert fremkommelighet på lenker inn mot Røakrysset.

K2-A

Kort tunnel nord–sør mellom Sørkedalsveien v/Røahagan og Kristian Auberts vei.
Fullverdige kryss med alle svingebevegelser ved Røahagan og i Vækerøveien.
Vækerøveien stenges for biltrafikk nord og sør for Røakrysset

K2-B

Lang tunnel nord–sør mellom Sørkedalsveien v/Mærradalen og Vækerøveien
v/Lysejordet skole.
Fullverdige kryss med alle svingebevegelser.
Redusert fremkommelighet på Vækerøveien nord og sør for Røakrysset.

K3-A

Anbefalt løsning i KU Røatunnel.
Tunnel øst-vest mellom Sørkedalsveien v/ Røahagan og Griniveien v/Ekraveien.
Fullverdige kryss med alle svingebevegelser
Redusert fremkommelighet på Griniveien gjennom Røakrysset.

K3-B

Griniveien legges i kulvert øst-vest ved Røakrysset. Det etableres ingen avkjøring til
Vækerøveien for biltrafikk, kun forbindelser for myke trafikanter.
Vækerøveien blir gjennomgående uten kryssende bilbevegelser i Røakrysset
Det vurderes etablert en rundkjøring i kryss ved Røahagan

K4

Dagens veier gjennom Røakrysset etableres som miljøgater med redusert
fremkommelighet.
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6.3 Krav til utforming av infrastruktur
De ulike konseptene som er indentifisert må utformes i henhold til ulike krav til infrastrukturen. For
konseptene vil i hovedsak disse kravene være rettet mot utforming veier og gater og tunnel.

6.3.1 Veier og gater
Oslo kommunes gatenormaler er benyttet ved uttegning av veier, gater og tiltak for myke trafikanter
[28]. For å tilrettelegge for myke trafikanter skal hovedveiene gjennom Røa bygges om til gater.
Hovedprinsipp for gater er å etablere to kjørefelt og tosidig fortau. I tillegg kan flere tiltak
gjennomføres for å gi gatepreg:
Planting av trerekker på en eller begge sider av veien
Oppstramming av geometri på strekninger og i kryss
Bymessig utforming av belegg, oppmerking, utstyr og gatemøblering
Etablering av sykkelfelt
Plassering av byggelinja langs gaten og atkomst til bygninger fra gaten
Husfasader eller annen begrensning defineres slik at det støtter opp under det definerte
gaterommet
Det legges opp til sykkelfelt og fortau på begge sider av gaten langs Vækerøveien. Langs Griniveien
legges det opp til langsgående sykkelvei med fortau på denne ene siden av gaten og fortau på andre
siden.
For gater med fartsgrense < 50 km/t er det ingen krav til trafikkdeler mellom vei og anlegg for gående
og syklende. Der anlegg for gående og syklende går langs vei med fartsgrense 50 eller 60 km/t bør
det være en trafikkdeler på minst 1,5 m mellom vei og anlegg for gående og syklende. Ved etablering
av rundkjøring på 2-feltsveier bør den ytre diameteren være minst 30 m, og på alle hovedveier bør
den være minst 35m (40m). Det er kun uttegnet prinsipielle løsninger for kryss. Behov for flere felt
eller filterfelt er synliggjort i kapasitetsberegningene for de enkelte kryssene.
De nye tunneltraséene forutsettes å ha en høyere hastighet enn gatene gjennom sentrum, og det
stilles derfor andre krav til kurvatur, sikt og kryssutforming.
Da mange busser stopper i Røakrysset er det viktig med en god overgang til T-bane. For å gi busser
prioritet kan det bl.a. være mulig å erstatte dagens kjørefelt med egne bussfelt inn mot krysset.
Dette går imidlertid på bekostning av arealer for myke trafikanter.

6.3.2

Tunnelløsninger

Tunneler med trafikkmengde (ÅDT) 8.000 - 12.000 er det tilstrekkelig med ett løp (T10,5,
tunnelklasse D). Ved trafikkmengder over 12.000 i ÅDT og ved lengder over 2.500 m er kravet to løp.
(2 xT9,5 tunnelklasse E).
For de alternativene som har en tunnellengde på over 500 m kreves det en nødutgang til det fri for
hver 500 m. Sannsynligvis vil det økonomisk sett bli mest gunstig å etablere dette som direkte utgang
til et egnet punkt langs traseen.
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6.4 Grovsortering av alternative konsepter
Det vil ikke være hensiktsmessig å gå videre med mange alternativer inn i selve analysen og det
utføres derfor en grovsortering av de identifiserte konseptene. Det er de absolutte kravene etablert i
kapittel 5.1 som benyttes som kriterier for denne grovsorteringen.
De absolutte kravene knytter seg til trafikknivået i Røakrysset. Som grunnlag for grovsilingen er det
foretatt transportmodellberegninger for Nullalternativet i år 2030 uten tiltak, samt de ulike
tiltaksalternativene. Det er utarbeidet en egen dokumentasjonsrapport for grovsilingen [32]. I
tabellen under er konsekvensvurderingene oppsummert:
Tabell 20 Grovsortering av konsepter

To tunneler
Krav er i stor grad oppfylt
Krav er til dels oppfylt
Krav er ikke oppfylt

Absolutte krav
A1-1

Øke by- og stedskvalitet og
tilrettelegge for gode byrom:
- Biltrafikken på Griniveien
skal reduseres med 50 % i
2030

A1-2

Øke by- og stedskvalitet og
tilrettelegge for gode byrom:
- Biltrafikken i Røakrysset skal
reduseres med 40 % i 2030

A2

Tilrettelegge for gode og sikre
forhold for gående og
syklende, samt gjøre
byrommet tryggere:
Redusere ulykkesrisikoen i
Røakrysset

K1-A

K-1B

K-1C

Tunnel
nord-sør

K2-A

K2-B

Tunnel
øst-vest

K3-A

K3-B

I
dagen

K4

Oppsummeringen viser at de to konseptene med tunnel i nord-sør retning, K2-A og K2-B, ikke
oppfyller de absolutte kravene. Trafikken reduseres gjennom Røakrysset for konseptene, slik at
ulykkesrisikoen forbedres. Trafikkreduksjonen er imidlertid ikke vurdert til å være stor nok for å
kunne øke by og stedskvaliteten og tilrettelegge for gode byrom. Konsept K4, vei i dagen, oppfyller
ikke kravet knyttet til redusert trafikk. Det er imidlertid bestemt at det skal utredes et konsept uten
tunnel, og konseptet videreføres derfor i alternativanalysen.

6.4.1 Tilleggsvurderinger konsepter
De innledende transportmodellberegningene viser at konseptene med tunnel øst-vest og konseptene
med tunnel øst-vest og nord-sør gir de ønskede trafikale effektene.
De vurderte konseptene er i første omgang uttegnet på et overordnet nivå. For videre analyser er det
gjort nærmere vurderingen knyttet til gjennomførbarhet. Det er bl.a. vurdert omfang av
kryssløsninger, arealinngrep, gjennomførbarhet med tanke på grunnforhold, samt øvrige forhold
knyttet til kjøremønster og løsninger i dagen. Det er i tillegg sett nærmere på alternativer som ble
utredet i KU i 2005
Kryssløsninger
Det er for de fleste konseptene tegnet ut løsninger med rundkjøring som kryssløsning mellom tunnelog dagtrasé. I enkelte konsept ble det forutsatt enveis ramper som knytter sammen tunnel- og
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dagtrasé. Ved nærmere detaljering av krysset ser man at denne løsningen er svært arealkrevende og
berører mange eiendommer og atkomster. I tillegg begrenses kjøremuligheter ved å etablere
enveiskjørt rampe.
Tunneltraséer og påhuggsområder
Etter uttegning av de prinsipielle konseptene og de innledende modellberegningene er det sett
nærmere på utbredelse av løsmasser og berggrunn, samt gjennomført befaring av påhuggsområder.
For øst-vest tunneler foreligger grunnlag fra arbeidet med KU i 2005 [2]. Her er det flere «trygge»
påhuggsområder. Figuren under gir et bilde av dybde til fjell i de områdene hvor de identifiserte
tunnelkonseptene ligger.

Figur 31: Oversikt over dybde til fjell
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Ved etablering av tunnel i nord-sør-retning er det vurdert at strekningen sør for Vækerøveien 165 er
mest egnet for tunnelpåhugg i sør. For påhugg i nord, ved tilkobling til Sørkedalsveien, er flere
varianter vurdert. En tilkobling av nord-øst tunnelen i krysset ved Ostadalsveien vurderes som
ugunstig. Dette er fordi Ostadalsveien avskjæres slik at bilister og busslinjer som benytter seg av
veien må kjøre gjennom boligområde og ut på Vækerøveien. I tillegg vurderes et påhugg i dette
området som ugunstig med tanke på grunnforhold og arealinngrep.
Løsninger i dagen
For vei i dagen er ulike normalprofiler ut i fra trafikknivå vurdert. Gjennom Røakrysset er dagens vei
redefineres til gate.
For sykkel langs Griniveien er tre hovedprinsipper vurdert
Ensidig sykkelvei med fortau
Tosidig sykkelfelt
Shared space
Det er i utgangspunktet viktig å unngå systemskifte. For Griniveien medfører dette en løsning med
ensidig sykkelvei og i Vækerøveien en løsning med tosidig sykkelfelt.
Shared space, sambruksområde, er en utforming der trafikkarealet integreres i byrommet.
Utformingen tilpasses til de lokale omgivelsene slik at oppholdsrom og avvikling av trafikk likestilles i
større grad enn ved tradisjonell utforming14. Tilbakemelding fra Oslo kommune er at Shared space
ikke er en ønsket løsning, da det gir et dårlig tilbud for syklistene, både av hensyn til
fremkommelighet og trafikksikkerhet. Argumentet er knyttet til at Griniveien i stor grad er en
gjennomfartsåre for syklister, og syklistene bør derfor ha et eget areal for å ivareta god
fremkommelighet.
Konsepter utredet i KU Røatunnelen
Fokuset i grovsilingen har vært knyttet til den trafikale situasjonen i Røakrysset. For å belyse andre
forhold og et større geografisk område vil det være av betydning å se nærmere de ulike alternativene
som ble utarbeidet i KU Røatunnelen [2].
I KU ble det utredet fire tunnelalternativer i øst-vest-retning og et alternativ med vei i dagen. Disse er
illustrert i. Alternativ 1 er en mellomlang tunnel, og Alternativ 2 og 3 er lange tunneler med ulike
påhugg i øst. Alternativ 4 har den korteste tunnelen og er den anbefalte løsningen i KUen. Det anses
som gunstig å videreføre denne løsningen og er i foreliggende arbeid representer ved konsept K3-A.
De to lengste tunnelalternativene (Alternativ 2 og 3) har de største besparelsene (sum nytte) totalt
sett, men har også de største anleggskostnadene. Alternativ 1 og 4 har forholdsvis lik besparelse,
men alternativ 4 har mye lavere anleggskostnad enn alternativ 1.
For de ikke-prissatte konsekvenser er det kort og mellomlang tunnel (Alternativ 1 og 4) som kommer
best ut med hensyn til friluftsliv og nærmiljø. Når det gjelder kultur- og nærmiljø er det de lengste
tunnelene (Alternativ 2 og 3) som kommer best ut.

14

M. W. J. Sørensen, Trafikksikkerhetshåndboken - 3.24 Sambruksområde (Shared space), Transportøkonomisk
institutt, 2010
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Figur 32: Alternativer i KU Røatunnelen [2]

Det er flere forhold som tilsier at det kan være hensiktsmessig å inkludere en lengre tunnel i
utredningen:
KUen viser at en lengre tunnel har en større positiv effekt på kultur- og nærmiljø enn kort
tunnel
Lengdekrav til to-løps tunnel er endret fra 500 m til 2500 m ved trafikknivå over 12.000 kjt/d.
Ny trafikkberegninger gir et trafikknivå som er under krav til toløpstunnel. Dette påvirker
kostnadene.
En lengre tunnel vil i større grad kunne forbedre trafikksikkerheten i Griniveien ved Ekraveien
og i krysset Sørkedalsveien x Ostadalsveien, samt vest for krysset.
Basert på netto nytte og vurdering av ikke prissatte konsekvenser kommer alternativ 2 fra KUen
bedre ut enn Alternativ 3. Ved ønske om å inkludere et konsept som består av en lenger tunnel er
derfor Alternativ 2 derfor tatt med som et konsept i denne KVUen.
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6.4.2 Konseptene
Gjennom grovsorteringen har de alternative konseptene blitt videre bearbeidet og justert. Med
bakgrunn i de alternativene som ble utredet i KU i 2005 er det definert noen nye varianter av
konseptene. For K1, konsept med to tunneler, er det mulig med mange ulike kombinasjoner av
tunneler. For å synliggjøre alle konsekvenser er det forsøkt definert varianter som gir ulikt
arealinngrep og ulike trafikale systemer.
For alle konseptene med tunnel/lokk, er det forutsatt en ombygging av Griniveien og Vækerøveien
fra vei til gate. Røakrysset strammes opp, det forutsettes kun ett felt inn mot krysset i hver tilfart. Det
etableres en gjennomgående sykkelvei med fortau langs Griniveien og tosidig sykkelfelt langs
Vækerøveien. Atkomst til boliger er ikke løst i foreliggende utredning. Arealinngrep ved
tunnelpåhugg og kryss medfører innløsing av flere bygninger. Omfanget er usikkert og vil ved videre
detaljering kunne endres. Sannsynlige områder som er berørt, er markert. Det er heller ikke sett på
detaljerte løsninger for buss.
Grovsorteringen munner ut i seks gjenværende konseptersom beskrives i det følgende.
Konsept K1-1: To tunneler
Konseptet K1-1 forutsetter at de etableres to tunneler, en i retning øst-vest og en i retning nord-sør.
I Figur 33 er konseptet illustrert.

Figur 33: Konsept K1-1To tunneler
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Øst-vest etableres det en 460 m lang tunnel mellom Ekraveien og Røahagan. Røahagan stenges for
utkjøring i Vækerøveien. Det etableres rundkjøringer som kobler den nye tunneltraséen mot hhv.
Griniveien i vest og Sørkedalsveien i øst. Det forutsettes bussbom i Ekraveien som i dag. Figur 34 gir
en illustrasjon av øst-vest tunnelen.

Figur 34: Øst-vest tunnel. Påhugg ved Røahagan.

Tunnel nord-sør etableres mellom Vækerøveien og Sørkedalsveien øst for Ostadalsveien. Denne
tunnelen er illustrert i Figur 35. Påhugg i sør, fra Vækerøveien er vist ved Kristian Auberts vei. Det er
usikkerhet knyttet til grunnforhold langs traséen og et tunnelpåhugg er aktuelt fra dette punktet og
sørover ved Møllefaret. Den viste traséen gir den korteste tunneltraséen på 475 m. På grunn av
trafikknivå må det etableres tunnel med to løp. Endelig plassering av kryss ikke er bestemt og det er
derfor foreløpig skissert et signalregulert kryss mot Vækerøveien. Dette vil kunne redusere omfang
av arealinngrep og bedre tilrettelegge for myke trafikanter. Rundkjøring kan også være en aktuell
krysstype.
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Figur 35: Nord-sør tunnel. Nordre tunnelpåhugg.

I nordre enden av tunnelen er påhugg forutsatt nord for Porfyrveien, og trasé føres delvis over
grøntområdet i Mærradalen. Det etableres en rundkjøring mot Sørkedalsveien som delvis vil ligge på
dagens bro over turstier i Mærradalen.
Trasé fra tunnelpåhugg til Sørkedalen ligger høyt over terrenget. På grunn av usikre grunnforhold og
ønske om å minimere inngrep i Mærradalen, bør det vurderes om det er hensiktsmessig at det
etableres veifylling med støttemurer eller at traséen legges på bro.
Mellom de to nye rundkjøringene i Sørkedalsveien etableres tre felt, der det midterste feltet
fungerer som svingefelt inn mot rundkjøringene. For å få plass til økt veibredde må T-banebroen
bygges om. Sykkelvei føres i kulvert under ny rundkjøring. Sørkedalsveien utvides til 4 felt mellom ny
rundkjøring øst for Ostadalsveien og Hovseterkrysset.
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K1-2: Lokk og tunnel
Konsept K1-2 forutsetter et lokk i øst-vest retning og tunnel i nord-sør retning. Konseptet er illustrert
i figuren under.

Figur 36: Konsept K1-2 Lokk og tunnel

Det etableres et 200 m langt lokk i øst-vest retning, slik at Griniveien føres planskilt under
Vækerøveien. Det forutsettes at hovedsykkelvei føres parallelt med Griniveien, og at det i tillegg
etableres ramper for gående og syklende som forbinder Griniveien med Vækerøveien. Vækerøveien
blir da en gjennomgående vei, med atkomster til eiendommer fra dagens Røakryss.
Konseptet medfører i prinsippet at trafikken i Røakrysset flyttes til kryss ved Sørkedalsveien og
Griniveien. Her etableres en rundkjøring som kobles til tunnel i nord-sør-retning. Påhugg i sør, fra
Vækerøveien, er som for K1-1 vist ved Kristian Auberts vei. Traséen føres nordover under bebyggelse
og T-banelinje. Det er knyttet usikkerhet til fremføring av trasé på grunn av små marginer i forhold til
høyde på T-banelinje og nyetablerte bygninger i området sør for T-banestasjonen. En mulig tilpasning
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er å senke nivå på rundkjøring. Den viste traséen gir den korteste tunneltraséen på 580 m. På grunn
av trafikknivå må det etableres tunnel med to løp.
Parallell sykkelvei på sørsiden av Griniveien føres i kulvert under ny rundkjøring.

Figur 37: Tverrsnitt av kulvert/lokk i Griniveien
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K3-1: Kort tunnel øst-vest
Konsept K3-1 forutsetter en kort tunnel øst-vest og er illustrert i figuren under.

Figur 38: Konsept K3-1 Kort tunnel øst-vest

Det etableres en 450 m lang tunnel mellom Ekraveien og Røahagan. På grunn av trafikknivået må det
etableres en tunnel med to løp. Trasé sammenfaller med tunnel øst-vest i konsept K1-1, men
arealinngrepet ved tunnelpåhugg blir noe mer omfattende på grunn av to løp. Røahagan stenges for
utkjøring i Vækerøveien. Det etableres rundkjøringer som kobler den nye tunneltraséen mot hhv.
Griniveien i vest og Sørkedsalsveien i øst. Det forutsettes bussbom i Ekraveien som i dag.

Figur 39 Øst-vest tunnel. Påhugg ved Røahagen.
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K3-2: Lokk øst-vest
Konsept K3-2 forutsetter et lokk i øst-vest-retning under Røakrysset og er illustrert i figuren under.

Figur 40: Konsept K3-2 Lokk

Som i Konsept K1-2, etableres et 200 m langt lokk i øst-vest retning slik at Griniveien føres planskilt
under Vækerøveien. Det forutsettes at hovedsykkelvei føres parallelt med Griniveien, og at det i
tillegg etableres ramper for gående og syklende som forbinder Griniveien med Vækerøveien.
Vækerøveien vil da være en gjennomgående vei, med atkomster til eiendommer fra dagens Røakryss.
Krysset Griniveien x Sørkedalsveien bygges om til rundkjøring.
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K3-3: Lang tunnel øst-vest
Konsept K3-3 forutsetter en lang tunnel øst-vest som er illustrert i figuren under.

Figur 41: Konsept K3-3 Lang tunnel øst-vest

Det etableres en 980 m lang ettløps tunnel mellom Røatoppen i vest og Ostadalsveien i øst. Den nye
tunneltraséen kobles mot Griniveien ved at det etableres en rundkjøring her. I øst bygges en rundkjøring med påkobling til lokalveinettet på lokk over tunnelmunningen. Ramper på hver side av
tunnelmunningen knyttes til rundkjøringen. Dette alternativet omfatter forholdsvis store
ombygginger i veiløpet. Eksisterende bru for T-banen over Sørkedalsveien må ombygges og bru over
Mærradalen øst for T-banebru må utvides. Det er forutsatt utvidelse til 4 felt på strekningen frem til
Hovseterkrysset.
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K4: Vei i dagen
Konsept K4 forutsetter at dagens veier gjennom Røakrysset etableres som gater med redusert
fremkommelighet for biltrafikken. Tilretteleggelse for gater er nærmere omtalt i kap. 6.3.1.
Hovedgrepet er å stramme inn gateløpet og kryss og å tilrettelegge for myke trafikanter. Hastigheten
reduseres til 30 km/t.
Utstrekning av veiene som etableres som gater er illustrert i figuren under.

Figur 42: Konsept K4 - Vei i dagen

Røakrysset strammes opp, det forutsettes kun ett felt inn mot krysset i hver tilfart. Det etableres en
gjennomgående sykkelvei med fortau langs Griniveien. Vækerøveien legges det opp til sykkelfelt og
fortau på begge sider av gaten.

6.5 Minimumsalternativ
Iht veilederen for Konseptvalgutredninger i Oslo kommune [1] skal ett alternativ alltid være det
såkalte nullalternativet. Nullalternativet er en videreføring av dagens situasjon med de investeringer i
eksisterende infrastruktur som er nødvendig for at dette konseptet skal være et aktuelt alternativ.
Som tidligere beskrevet omfatter nullalternativet som benyttes i trafikkanalysen kun vedtatte
infrastrukturtiltak. Nullalternativet oppfyller ikke de absolutte kravene. Grovsilingen viser også at en
videreføring av dagens situasjon med kun tiltak i dagen (K4) ikke oppfyller de absolutte kravene.
I følge kommunens resultatmål skal kostnader vektlegges ved vurdering av alternativene.
Minimumsalternativet er derfor det konseptet som oppfyller de absolutte kravene med lavest
kostnad, det vil si K3-2 Lokk, der all trafikk på Griniveien føres gjennom et lokk under Røa sentrum (se
kap. 6.8.1 og kap. 8.2).
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6.6 Analyse av gjenværende konsepter
Foreliggende analyse tar for seg de videreførte konseptene fra grovsilingen.
Innledningsvis beskrives de fysiske forutsetningene for konseptene, herunder infrastrukturtiltak,
trafikkløsninger, endret arealbruk og arealinngrep. Videre presenteres resultater fra de overordnete
trafikkberegningene.
Selve analysen av konseptene tar for seg følgende tema:
Trafikale effekter
Investeringskostnader
Usikkerhet
Samfunnsøkonomisk analyse
Videre evalueres konseptene opp mot de fastsatte vurderingskriteriene (bør-kravene) som er utledet
fra behov og mål. Evalueringen skal dels gi svar på om konseptene oppfyller disse og dels gi grunnlag
for rangering mellom konseptene. I tillegg gjennomføres en vurdering av konseptene basert på
vektlegging av kostnader, kvalitet og tid til ferdigstillelse. Dette vil legge grunnlag for konklusjonen og
anbefalingen.
Det er viktig å være klar over at konseptene har ulik geografisk utstrekning, og er begrenset av
omfang av ny infrastruktur. Dette er nærmere omtalt under beskrivelse av infrastrukturkostnader i
kap. 6.8.1.
Når konseptene evalueres opp mot de fastsatte bør-kravene benyttes en såkalte pluss-minusmetode.
Konsekvenser, også kalt ikke prissatte konsekvenser, vurderes opp mot Nullalternativet og
verdisettes etter følgende skala:
+++
++
+
0

Stor positiv konsekvens

----

Liten negativ konsekvens

Middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ingen konsekvens
Middels negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens

De absolutte kravene er benyttet i grovilingen, og omfattes ikke i den videre alternativanalysen. Det
er gjort vurderinger knyttet til de absolutte kravene, disse omtales i eget avsnitt. De fastsatte
kravene fra det overordnete kravdokumentet er sortert etter følgende tema:
Krav som angår prosjektets funksjon:
o Tilgjengelighet (Krav B1)
o Bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter (Krav B4)
o Attraktivt sentrum (Krav B5)
o Bedre tilretteleggelse for syklister (Krav B6)
Krav som angår hensyn til omgivelser, samfunn og miljø:
o Mindre lokale utslipp (Krav B2)
o Redusert støynivå (Krav B3)
o Begrenset inngrep i natur- og kulturmiljø (Krav B7)
Med utgangspunkt i beskrevet metodikk rangeres konseptene for hvert tema gjengitt ovenfor.
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6.7 Trafikale konsekvenser
Transportmodeller er et viktig hjelpemiddel i å vurdere effektene av ulike tiltak som kan påvirke et
individs reisemønster. Transportmodellberegningene danner grunnlaget for vurderingene av de
trafikale konsekvensene [33]. Det vil innledningsvis bli gitt en beskrivelse av beregningsgrunnlaget
og forutsetninger for transportmodellen. Videre blir de trafikale konsekvensene for hvert konsept
vurderes opp mot Nullalternativet.

6.7.1 Grunnlag for vurderingene
Transportmodellberegningene er grunnlag for de overordnete vurderingene
Transportmodeller er en forenkling av det "virkelige" reisemønsteret. Dette fordi det gjennom de
grunnlagsdata som transportmodellene bygger på, i hovedsak reisevaneundersøkelser og koding av
transporttilbud, gjøres antagelser og forutsetninger. I tillegg fanger ikke reisevaneundersøkelsene
opp alle forhold knyttet til et individs reisemønster. Modellene vil derfor ikke kunne beskrive de
faktiske forhold fullt ut.
Det er foretatt transportmodellberegninger ved bruk av transportmodellen RTM23+,
transportmodellsystemet til bruk for Oslo og Akershus, samt en del nærliggende kommuner.
Transportmodellen er estimert på grunnlag av reisevaneundersøkelse fra 2001 (RVU), og senere
kalibrert for RVU2009. Underveis i arbeidet med KVU har modellen blitt kalibrert for å oppnå bedre
overensstemmelse med de faktiske kjøretidene i rush. Modellresultatene fra grovsilingen avviker
derfor noe fra de endelige beregningene.
Fremkommeligheten på de ulike veiene er i transportmodellen bestemt ut i fra forskjellige
kapasitetsklasser. Kapasitetsklassene bestemmer kjøretiden på de ulike veisegmentene ut i fra
kapasitet og kjøretøyvolum. Ved etablering av de ulike alternativene som tunnel og miljø- og
kollektivgater har vi brukt allerede eksisterende kapasitetsklasser i modellen. Dette er gjort for å
beholde konsistente og ryddige modellforutsetninger.
De viktigste transportårene Griniveien, Sørkedalsveien15 og Vækerøveien har en fri-flyt hastighet på
rundt 40-45km/t. Det er en jevnt økende grad av forsinkelse frem til ÅDT rundt 20.000. Etter dette
blir det ustabil trafikkavvikling og det oppstår veldig store forsinkelser. De mindre veiene i området
er definert ved en lavere kapasitet og hastighet. En hastighet på rundt 25-30 km/t, og en
kapasitetsgrense på rundt 8000kjt/døgn.
I de ulike konseptene er det lagt til grunn god fremkommelighet gjennom tunnel og lokk. Disse
veiene har god kapasitet og en fri-flyt hastighet på i underkant av 50 km/t. I rush vil snitthastigheten
reduseres ned mot 40km/t. I konseptene hvor dagens vei erstattes av enten tunnel eller lok,
nedjusteres kapasiteten på dagens veier inn mot Røakrysset. Dette gjøres både for at ny trafikk i
størst grad skal benytte seg av det nye tilbudet, men også for å legge til rette for at dagens veier i
større grad kan benyttes som miljøgater. o.l. Hastigheten på dagens veier, som erstattes av et nytt
tilbud, har en hastighet på rundt 25 km/t.
I konsept 4 erstattes ikke noen av eksisterende veier av et nytt tilbud. Vi har i dette konseptet
nedjustert dagens hastighet inn mot krysset i alle fire retninger. Hastigheten vil i dette konseptet
ligge på rundt 30 km/t i gjennomsnitt over døgnet. I rush reduseres hastigheten på grunn av kø og
trengsel ned mot 20 km/t. Sørkedalsveien mellom Griniveien og Vækerøveien oppgraderes som i de
øvrige konseptene.
Transportmodellen beregner effekten av ulike infrastrukturtiltak. Det er ikke forutsatt større tiltak på
kollektiv eller restriktive tiltak som kan påvirke reisemiddelfordelingen i vesentlig grad. Modellen er
15

Sørkedalsveien mellom Griniveien og Vækerøveien oppgraderes i alle konseptene slik at den har lik kapasitet
som hovedveiene for øvrig.
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ikke egnet til å vise effekter av f.eks. nye sykkeltraséer. I alle konseptene forutsettes det
sammenhengende sykkelveinett gjennom området, noe som sannsynligvis vil gi en økning i andelen
syklende. Resultatene som presenteres omfatter derfor kun endring i biltrafikken gjennom området.
Usikkerhet knyttet til trafikktallene
Parallelt med arbeidet med KVU Røatunnelen har det blitt jobbet med å kalibrere transportmodellen
slik at denne skal samsvare, på en best mulig måte, med trafikktellinger og andre
trafikkundersøkelser. Det har tidligere blitt gjennomført kjøretidsregistreringer i området og det
finnes flere trafikktelledata. I transportmodellen har det derimot vært vanskelig å få modellen til å
treffe riktig på både forsinkelse i rush og trafikktelledata samtidig. Om man ønsker å representere
trafikktallene på en best mulig måte beregner modellen for lite forsinkelse, og dersom man ønsker å
gjenskape registrert forsinkelse i modellen vil spesielt Griniveien fremstå som veldig lite attraktiv og
en stor den av trafikken flyttes over på andre veier. I denne transportmodellberegningen har man
derfor måttet inngå et kompromiss mellom gjenskapt forsinkelse og antall kjøretøy over døgnet.
En sammenligning av dagens situasjon (2010) i modellen mot registreringer viser at modellen
beregner litt for mye trafikk nord for Røakrysset, men litt for lite trafikk vest og sør for krysset. Øst
for krysset beregner modellen litt for lite trafikk på Griniveien frem til påkoblingen av Sørkedalsveien,
og øst for denne beregnes det litt for mye trafikk. Avviket mellom modell og trafikkregistreringer
ligger i størrelsesorden pluss/minus ti prosent i 2010. Det må likevel presiseres at trafikken varierer
fra dag til dag, og at de foreliggende trafikkregistreringer også kan inneholde naturlige variasjoner. På
bakgrunn av avvikene registrert for 2010 beregningene er det gode grunner til å anta at modellen har
et omtrentlig tilsvarende avvik også for 2030-beregningene. Altså at modellen beregner noe for lite
trafikk fra vest og sør.
Et annet forhold er at modellen ikke klarer ikke å fange opp de mest ekstreme køsituasjonene i rush
med tilbakeblokkering langt over bygrensen. I slike tilfeller er hastigheten i Griniveien ned mot null
km/t. Det blir vanskelig å kalibrere modellen til å håndtere slike ekstremrushsituasjoner som kan
oppstå, i og med at det trolig ikke er hver dag og heller ikke i hele rushperioden på tre timer.
Kapasitetsberegninger
Det er gjennomført kapasitetsberegninger for enkelte kryss i de ulike konseptene [34]. Hensikten
med kapasitetsberegningene har vært å avdekke hvilke kryss i hvilke konsepter hvor man kan
forvente avviklingsproblemer, samt avklare nødvendig geometrisk utforming av kryssene.
Programmet SIDRA versjon 6 er benyttet.
Belastningsgrad opp til 0,80-0,85 anses å gi tilfredsstillende trafikkavvikling. Verdier fra 0,85-1,0
oppfattes som mindre tilfredsstillende med økende forsinkelser og kødannelser. Ved belastningsgrad
over 1,0 finnes ingen kapasitetsreserve og køene vil øke i lengde inntil trafikkmengden avtar.
Trafikkgrunnlaget tar utgangspunkt i ÅDT-tall fra transportmodell. ÅDT-tallene er justert i forhold til
avvik mellom modellresultater og registreringer for dagens situasjon. Ut fra tellinger i Røa-krysset
(Griniveien x Vækerøveien) i ettermiddagsrushet utført våren 2014 er det beregnet maks timeandel
av ÅDT på 10 %. Retningsfordeling på trafikkstrømmene er lik 60%/40% i nord/syd-retning og
50%/50% i øst/vest-retning. Det er forutsatt at disse parameterne forblir konstante i fremtidig
situasjon.
Det er beregnet trafikktall for kryssene i de ulike konseptene ved å bruke beregnet makstimeandel og
retningsfordeling på ÅDT-tallene fra transportmodellen. Da det ikke foreligger noen detaljert
informasjon om svingebevegelser i fremtidig situasjon er disse beregnet utfra skjønn og forholdsvis
på utgangstrafikkmengden i hver arm.
Det er flere forhold knyttet til usikkerhet i kapasitetsberegningen. Den største usikkerheten vurderes
å være knyttet til trafikkgrunnlaget. På grunn av den usikkerheten er det gjort beregninger for hvert
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kryss, med to ulike tallsett. Ett tallsett som er direkte resultat av metodikken beskrevet ovenfor, og
ett tallsett der trafikkmengden i hvert kryss er økt på enkelte veier.

6.7.2 Trafikk i veisnitt
Som grunnlag for analysen er det særlig relevant å vurdere trafikkbelastningen på sentrale veilenker i
analyseområdet. Figuren under viser desentrale snittene i analyseområdet:

Figur 43 Trafikkbelastning i sentrale snitt

En samlet oversikt over trafikkbelastningene i de utvalgte snittene er vist i Tabell 21 .
Tabell 21: Oversikt over trafikktall (ÅDT) på hovedveier i Røaområdet
Veisnitt

Nullalt.

K1-1

K1-2

K3-1

K3-2

K3-3

K4

Griniveien vest for Røakrysset (G1)

12 000

300

-

700

-

2 900

11 400

Griniveien øst for Røakrysset (G2)

18 000

1 300

-

4 800

-

5 300

14 100

Vækerøvn sør for Røakrysset (V1)

12 800

1 900

1 600

10 800

9 400

11 200

11 800

Vækerøvn nord for krysset (V2)

11 300

300

1 600

5 300

9 400

7 500

7 700

SUM TRAFIKK GRINIVEIEN (G1, G2)

30 000

1 600

-

5 500

-

8 200

25 500

-

-28 400

-30 000

-24 500

-30 000

-21 800

-4 500

-95 %

-100 %

-82 %

-100 %

-73 %

-15 %

27 100

1 900

1 600

10 800

9 400

13 500

22 500

-

-25 200

-25 500

-16 300

-17 700

-13 600

-4 600

-93 %

-94 %

-60 %

-65 %

-50 %

-17 %

Differanse fra Nullalt., Griniveien
% Endring fra Nullalt., Griniveien

SUM TRAFIKK RØAKRYSSET
(G1+G2+V1+V2)/2
Differanse fra Nullalt., Røakrysset
% Endring fra Nullalt., Røakrysset
Sørkedalsvn nord for Griniveien (S1)

4 100

15 000

16 900

10 200

13 700

8 200

8 600

Sørkedalsvn vest for Ostadalsvn (S2)

22 100

23 200

25 200

22 900

22 000

13 500

21 100

Sørkedalsvn øst for Ostadalsvn (S3)

22 700

26 500

25 500

23 500

22 900

23 600

22 100
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6.7.3 Nullalternativet
Nullalternativet er nærmere beskrevet i kap. 3.1.5. I Nullalternativet ligger vedtatte
infrastrukturtiltak inne, bl.a. ny veiforbindelse Bekkestua-Lysaker og ny E18 Vestkorridoren, samt
vedtatte tiltak for kollektivtrafikken. Frem mot år 2030 er det stipulert en befolkningsvekst i området
på rundt 25 prosent øst for Lysakerelven, og rundt 7 prosent på vestsiden sett i forhold til 2010-nivå.
Modellberegningene viser en vekst i biltrafikken på i underkant av 30 prosent langs Vækerøveien sør
for Røakrysset, og rundt 30 prosent nord for krysset i sum langs Vækerøveien og Sørkedalsveien. Vest
for krysset, langs Griniveien, er det beregnet en trafikkvekst på 14 prosent fra 2010 til 2030. Øst for
krysset, mot Hovseter, langs Sørkedalsveien er det beregnet en vekst på 12 prosent. Figur 44 viser
beregnet ÅDT på de ulike veiene for Nullalternativet i 2030

Figur 44: Nullalternativet, ÅDT (kjt/d)

Som beskrevet beregner transportmodellen noe for lite trafikk fra vest og sør sammenlignet med
tellinger for dagens situasjon, og det er rimelig å anta at det også gjelder i en fremtidig situasjon.
Dersom man ser på trafikkfordelingen utenfor planområdet, viser modellberegningene at den største
veksten i biltrafikken vil skje på Ring 3 og på E18. Beregningene viser også at den nye veiforbindelsen
mellom Bekkestua og Lysaker medfører en forflytning av biltrafikken fra Bekkestua-Vækerøveien til
Bekkestua-Lysaker og Ring 3.
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6.7.4 Konsept K1-1 To tunneler

Figur 45; Konsept K1-1, ÅDT (kjt/d)

Overordnete konsekvenser
Konseptet medfører en kraftig reduksjon på 93 prosent i trafikknivået i Røakrysset sammenlignet
med Nullalternativet. Røakrysset avlastes i størst grad langs øst-vest aksen. Trafikken reduseres også
betydelig langs nord-sør aksen.
Det overføres en sto del trafikk fra Griniveien og Vækerøveien til de nye tunnelene. Nord-sør-tunnel
får trafikkmengder som krever to løp. Det nye veisystemet medfører også en kraftig vekst i trafikken
langs Sørkedalsveien «på skrå», mellom Griniveien og Vækerøveien.
Beregningene viser at det nye veisystemet vil gi endringer i kjøremønster også utenfor planområdet.
Det er en marginal reduksjon i trafikknivået langs Griniveien fra bygrensen til tunnelpåslaget og nord
for Røakrysset. En årsak er at det i tillegg etableres en tunnel nord-sør. Den er spesielt attraktivt for
reiser mellom målpunkt nord for Ring 3 og områder rundt Bekkestua. Bærumsveien fremstår som et
bedre alternativ enn før, og medfører en trafikkvekst på rundt seks prosent fra Bekkestua i vest til
Vækerøveien. Videre nordover langs Vækerøveien mot tunnelpåslaget er det beregnet en
trafikkvekst på 15-35 prosent. Trafikk langs Ring 3 fra Vækerøveien mot Smestad reduseres.
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Mellom ny rundkjøring i Sørkedalsveien og Hovseterkrysset er det beregnet ca. 17 prosent
trafikkvekst. Trafikken øker nord for Hovseterkrysset, mens trafikken reduseres mellom
Hovseterkrysset og Smestadkrysset.
Kapasitet i kryss
Rundkjøring i Griniveien v/ Ekraveien

Forutsetninger for beregningen
Ett kjørefelt i alle tilfarter. Ett sirkulasjonsfelt i
rundkjøringen.
Signalregulert fotgjengerovergang i kort avstand
(ca. 20 meter) vest for krysset.
Ingen/liten trafikk mellom tunnelen og Griniveien
syd ettersom det er vurdert som naturlig å benytte
andre kjøreruter på denne strekningen.
Ekraveien og Bjerkebakken er stengt ved Griniveien.
Beregningsresultater
Beregningsresultatene viser at det kan bli tilbakeblokkering
på den korte avstanden mellom rundkjøring og fotgjengerkryssing. Den maksimale kølengden inn
mot kryssene vil i følge beregningene være mindre enn 100 meter.
Den forventede trafikkmengden på Griniveien øst for dette krysset er så liten at det i hovedsak er
fotgjengerkryssingen som vil sette begrensning for kapasiteten.
Rundkjøring i Griniveien v/ Sørkedalsveien

Forutsetninger for beregningen
To kjørefelt på alle tilfarter utenom tilfarten fra
Griniveien. To sirkulasjonsfelt i rundkjøringen.
Ingen fotgjengerkryssinger i plan i rundkjøringen.
Eventuelle krysningspunkter forutsettes enten
planskilte eller i slik avstand til krysset at de ikke vil
ha noen direkte påvirkning.
Røahagan er stengt ved Sørkedalsveien.
Beregningsresultater
Krysset Griniveien x Sørkedalsveien får i følge
beregningsresultatene høyeste belastningsgrad på 0,42- 0,71. Disse belastningsgradene anses å gi en
tilfredsstillende avvikling og korte kølengder. Det er i tillegg gjennomført beregninger med ett
kjørefelt i tilfarten fra Sørkedalsveien nord, for å redusere kryssets areal. Beregningene viser at det
da vil oppstå noe lengre køer.
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Rundkjøring Sørkedalsveien x Tunnel (øst)

Forutsetninger for beregningen
To kjørefelt i alle tilfarter og to sirkulasjonsfelt i
rundkjøringen
Ingen fotgjengerkryssing i plan i rundkjøringen
Tre kjørefelt mellom dette krysset kryss med
Ostadalsveien
Fire kjørefelt mellom dette krysset og
Hovseterkrysset
Beregningsresultater
Beregningsresultatene viser høye belastningsgrader over 0,85
i alle tilfarter uavhengig av trafikktallsett. Resultatene viser at tilfart fra øst vil få størst belastning
med belastningsgrad opp til 0,97. Køen vil kunne stå tilbake til Husebykrysset og krysset med
Ostadalsveien. Det vil sannsynligvis også stå kø inn i tunnelen, men ikke tilbake til krysset med
Vækerøveien i andre enden av tunnelen.
Det er gjort beregninger med filterfelt langs Sørkedalsveien fra øst mot vest og fra tunnelen mot øst
samt et ekstra gjennomgående felt fra vest til øst. Beregningsresultatene viser tilfredsstillende
belastningsgrader på alle tilfarter.
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6.7.5 Konsept K1-2 Tunnel og lokk

Figur 46: Konsept K1-2, ÅDT (kjt/d)

Overordnete konsekvenser
Konseptet forutsetter i prinsippet at trafikken i Røakrysset flyttes mot øst til krysset Sørkedealsveien
x Griniveien x Ny tunnel nord-sør. Vækerøveien gjennom Røa sentrum blir en gjennomgående gate
med lokaltrafikk, og beregningene viser et trafikknivå på 1600 kjt/d. Det vil være begrenset trafikk til
eiendommer i Griniveien som ligger oppe på lokket. Trafikken i Røakrysset reduseres med 94 prosent
sammenlignet med Nullalternativet.
All trafikk på Griniveien føres gjennom lokket og trafikk fra Vækerøveien overføres til ny toløpstunnel nord-sør. Det nye veisystemet medfører en kraftig vekst i trafikken langs Sørkedalsveien
«på skrå», mellom Griniveien og Vækerøveien. Da det ikke er mulig å svinge av fra Griniveien til
Vækerøveien, må all trafikk til sentrum fra øst og vest benytte denne veilenken.
Beregningene viser at det nye veisystemet vil gi endringer i kjøremønster også utenfor planområdet.
Tendensene er tilsvarende som for K1-1. Det er en reduksjon på syv prosent i trafikknivået langs
Griniveien fra bygrensen til lokket, og en liten trafikkvekst nord for Røakrysset på ca. tre prosent.
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En årsak til reduksjonen i Griniveien er at det i tillegg etableres en tunnel nord-sør. Den er spesielt
attraktiv for reiser mellom målpunkt nord for Ring 3 og områder rundt Bekkestua. Bærumsveien
fremstår som et bedre alternativ enn før, og medfører en trafikkvekst på rundt fem prosent fra
Bekkestua i vest til Vækerøveien. Videre nordover langs Vækerøveien mot tunnelpåslaget er det
beregnet en trafikkvekst på rundt 15-32 prosent. Trafikk langs Ring2 fra Vækerøveien mot Smestad
reduseres.
Mellom ny rundkjøring i Sørkedalsveien og Hovseterkrysset er det beregnet ca. 12 prosent
trafikkvekst. Trafikken øker nord for Hovseterkrysset, mens trafikken mellom Hovseterkrysset og
Smestadkrysset er som i Nullalternativet.
Kapasitet i kryss
Rundkjøring i Griniveien x Sørkedalsveien

Forutsetninger for beregningen
To kjørefelt i alle tilfarter
To sirkulasjonsfelt i rundkjøringen
Ingen fotgjengerkryssing i plan i rundkjøringen
Røahagan er stengt ved Sørkedalsveien
Beregningsresultater
Beregningsresultatene viser at krysset vil få belastningsgrad opp mot 1,08 med det ene
trafikktallsettet og 1,28 i det andre. Dette fører til lange køer, særlig bakover i Sørkedalsveien fra øst.
Beregningene viser at et filterfelt fra tunnelen til Sørkedalsveien mot øst fortsatt gir høy
belastningsgrad og lang kø for trafikk fra Sørkedalsveien øst. Beregningsresultatene viser at et
filterfelt langs Sørkedalsveien mot vest gir tilfredsstillende belastningsgrad på alle tilfarter.
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6.7.6 Konsept K3-1 Kort tunnel

Figur 47: Konsept K3-1, ÅDT (kjt/d)

Overordnete konsekvenser
Konseptet medfører en stor overføring av trafikk fra Griniveien til ny tunnel. Røakrysset avlastes i
størst grad langs øst-vest aksen, men reduseres også noe langs nord-sør aksen på grunn av redusert
fremkommelighet i Vækerøveien gjennom Røakrysset. Trafikken i Røakrysset reduseres med 60
prosent sammenlignet med Nullalternativet. Det nye veisystemet medfører også en høy vekst i
trafikken langs Sørkedalsveien «på skrå», mellom Griniveien og Vækerøveien.
Beregningene viser at det nye veisystemet vil gi endringer i kjøremønster også utenfor planområdet.
I motsetning til konseptene med to tunneler, får vi en økning i trafikken langs Griniveien fra
bygrensen, økningen er på syv prosent. Det beregnes også en trafikkvekst på rundt fire-fem prosent
langs Nadderudveien fra Hosle/Øvrevoll Galoppbane i vest til Griniveien. Nord for Røakrysset er
trafikknivået som i Nullalternativet.
Bærumsveien fremstår som et dårligere alternativ enn før, og medfører en trafikkreduksjon på rundt
fire-fem prosent langs Bærumsveien fra Bekkestua i vest til Vækerøveien. Videre nordover langs
Vækerøveien mot Røakrysset er det beregnet en trafikkreduksjon på rundt 14 prosent.
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Beregningene viser ca. tre til fire prosent trafikkøkning mellom tunnelpåslag i Sørkedalsveien forbi
Hovseterkrysset og ned mot Smestadkrysset. Marginal trafikkvekst langs Stasjonsveien, men rundt 18
prosent trafikkvekst nord for Hovseterkrysset forbi Hovseter skole. Beregningene viser uendret
trafikk langs Ring2 fra Vækerøveien mot Smestad.
Kapasitet i kryss
Rundkjøring Griniveien x Ekraveien

Forutsetninger for beregningen
Ett kjørefelt i alle tilfarter og ett sirkulasjonsfelt i
rundkjøringen.
Signalregulert fotgjengerovergang i kort avstand
(ca. 20 meter) vest for krysset.
Ekraveien og Bjerkebakken er stengt for
gjennomkjøring til Griniveien.
Beregningsresultater
Beregningsresultatene viser at det kan bli tilbakeblokkering mellom rundkjøring og
fotgjengerkryssing. Men at den maksimale kølengden inn mot kryssene i følge beregningene vil være
mindre enn 100 meter. Den forventede trafikkmengden på Griniveien øst for dette krysset er så liten
at det i hovedsak er fotgjengerkryssingen som vil sette begrensning for kapasiteten.

Rundkjøring Griniveien x Sørkedalsveien

Forutsetninger for beregningen
To kjørefelt i alle tilfarter utenom fra Griniveien,
hvor den forventede trafikkmengden er liten.
To sirkulasjonsfelt i rundkjøringen.
Ingen fotgjengerkryssing i plan i rundkjøringen.
Røahagan er stengt ved Sørkedalsveien.

Beregningsresultater
Kapasitetsberegningen viser tilfredsstillende belastningsgrader og korte kølengder på alle tilfarter
uavhengig av hvilket trafikktallsett som benyttes.
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6.7.7 Konsept K3-2 Lokk

Figur 48: Konsept K3-2, ÅDT (kjt/d)

Overordnete konsekvenser
Konseptet forutsetter at all trafikk på Griniveien føres gjennom et lokk under Røa sentrum.
Vækerøveien gjennom Røa sentrum blir en gjennomgående gate med lokaltrafikk, uten tilkobling til
Griniveien. Det vil kun være begrenset trafikk til eiendommer i Griniveien som ligger oppe på lokket.
Trafikken i Røakrysset reduseres med 65 prosent sammenlignet med Nullalternativet.
Beregningene viser et trafikknivå på 9 400 kjt/d på Vækerøveien gjennom Røa sentrum, dette er en
reduksjon på 17-27 prosent sammenlignet med Nullalternativet. Det nye veisystemet medfører en
kraftig vekst i trafikken langs Sørkedalsveien «på skrå», mellom Griniveien og Vækerøveien. Denne
veksten kan forklares ved at all trafikk til sentrum fra øst og vest må benytte denne veilenken da det
ikke er mulig å svinge av fra Griniveien til Vækerøveien.
Beregningene viser at det nye veisystemet vil gi endringer i kjøremønster også utenfor planområdet.
Det er en trafikkvekst på mellom åtte og ti prosent langs Griniveien fra Haslum i vest til lokket.
Beregningene viser også trafikkvekst langs Vollsveien fra Griniveien ved Eiksmarka i nord og sør til
Bærumsveien på rundt 15 – 18 prosent.
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Bærumsveien fremstår som et dårligere alternativ enn før, og medfører en trafikkreduksjon på rundt
seks-syv prosent langs Bærumsveien fra Bekkestua i vest til Vækerøveien. Beregningene viser
uendret trafikk langs Ring 3 fra Vækerøveien mot Smestad. Det vises til en marginal trafikkøkning på
ca. tre prosent nord for Røakrysset. Øst for krysset viser beregningene kun marginale endringer, med
noe trafikkvekst nord for Hovseterkrysset forbi Hovseter skole.
Kapasitet i kryss
Rundkjøring Griniveien x Sørkedalsveien

Forutsetninger for beregningen
To kjørefelt i alle tilfarter utenom fra Sørkedalsveien
øst og to sirkulasjonsfelt i rundkjøringen.
Ingen fotgjengerkryssing i plan i rundkjøringen.
Røahagan er stengt ved Sørkedalsveien.
Beregningsresultater
Beregningsresultatene viser en belastningsgrad på over 1,0 og lang kø fra Sørkedalsveien øst.
Med to kjørefelt fra Sørkedalsveien øst viser beregningsresultatene tilfredsstillende
belastningsgrader og korte kølengder på alle tilfarter. Det er i tillegg kjørt en beregning der dagens
kryssløsning (vikepliktsregulering) beholdes. Beregningsresultatene viser svært høye
belastningsgrader og lange køer, noe som særlig gjelder fra Sørkedalsveien nord.
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6.7.8 Konsept K3-3 Lang tunnel

Figur 49: Konsept K3-3, ÅDT (kjt/d)

Overordnete konsekvenser
Konseptet medfører en stor overføring av trafikk fra Griniveien til ny tunnel. Røakrysset avlastes i
størst grad langs øst-vest aksen, men reduseres også noe langs nord-sør aksen på grunn av redusert
fremkommelighet i Vækerøveien gjennom Røakrysset. Trafikken i Røakrysset reduseres med 50
prosent sammenlignet med Nullalternativet. Det nye veisystemet medfører en høy økning i trafikken
langs Sørkedalsveien «på skrå», mellom Griniveien og Vækerøveien.
Beregningene viser at det nye veisystemet vil gi endringer i kjøremønster også utenfor planområdet.
I motsetning til konseptene med to tunneler, vi trafikken langs Griniveien fra bygrensen øke med ca.
tre prosent. Nord for Røakrysset reduseres trafikknivået marginalt.
Bærumsveien fremstår som et dårligere alternativ enn før, og medfører en trafikkreduksjon på rundt
to prosent langs Bærumsveien fra Bekkestua i vest til Vækerøveien. Videre nordover langs
Vækerøveien mot Røakrysset er det beregnet en trafikkreduksjon på rundt 12 prosent. Beregningene
viser marginale endringer langs Ring 3 fra Vækerøveien mot Smestad.
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Det er beregnet ca. fire prosent trafikkvekst mellom tunnelpåslag i Sørkedalsveien forbi
Hovseterkrysset og ned mot Smestadkrysset. Langs Stasjonsveien er de beregnet marginale
endringer, mens det nord for Hovseterkrysset forbi Hovseter skole vil være om lag ti prosent
trafikkvekst.
Kapasitet i kryss
Rundkjøring Griniveien x Tunnel vest

Forutsetninger for beregningen
Fotgjengerkryssing ligger ikke i tilknytning til krysset.
Liten/ingen trafikk mellom Griniveien syd og
tunnelen i dette krysset, ettersom det vurderes som
naturlig å velge andre kjøreruter på denne
strekningen.
Beregningsresultater
Beregningsresultatene viser tilfredsstillende
belastningsgrader og korte kølengder på alle tilfartene.

Rundkjøring Griniveien x Tunnel vest

Forutsetninger for beregningen
Ett kjørefelt i hver tilfart.
Ett sirkulasjonsfelt i rundkjøringen.
Ingen fotgjengerkryssing i plan.
Beregningsresultater
Beregningsresultatene viser tilfredsstillende belastningsgrader
og korte kølengder på alle tilfartene.
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6.7.9 Konsept K4 Vei i dagen

Figur 50: Konsept K4, ÅDT (kjt/d)

Overordnete konsekvenser
Redusert hastighet og kapasitet i Røakrysset medfører en reduksjon i biltrafikken langs flere av
hovedveien som leder inn mot Røakrysset. Trafikken totalt i Røakrysset reduseres med 17 prosent
sammenlignet med Nullalternativet. Trafikkreduksjon langs Griniveien mot bygrensen og videre inn
mot Røa er i underkant av 20 prosent. Trafikken langs Sørkedalsveien «på skrå», mellom Griniveien
og Vækerøveien øker.
Beregningene viser at det blir noe endret kjøremønster utenfor planområdet. I prinsippet reduseres
trafikken på lenker inn og ut av Røa sentrum, og trafikken sprer seg og øker marginalt på det øvrige
veinettet.
Beregningene viser en marginal trafikkreduksjon på om lag en prosent langs Bærumsveien fra
Bekkestua i vest til Vækerøveien. Videre nordover langs Vækerøveien mot Røakrysset er det
beregnet en trafikkreduksjon på opp mot 15 prosent. Langs Stasjonsveien er det beregnet en mindre
trafikkreduksjon på rundt tre prosent. Nord for Hovseterkysset forbi Hovseter skole og fra
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Hovseterkrysset til Smestadkrysset vises det til marginale endringer. Dette er også gjeldende nord for
Røakrysset og langs Ring 3 fra Vækerøveien mot Smestad.
Kapasitet i kryss
Røakrysset

Forutsetninger for beregningen
Ett kjørefelt i hver tilfart.
Fotgjengerkryssing på alle tilfarter.
Signalanlegg med to faser.
Beregningsresultater
Konseptet medfører en reduksjon av kryssets kapasitet og
det er derfor sett på hvor stor nedgang i estimert
trafikkmengde som må til for å oppnå en belastningsgrad som ikke overstiger 1,0.
Dette tiltaket innebærer en struping av trafikken. Med de foreliggende trafikktallene fra
transportmodellen og de benyttede forutsetningene viser kapasitetsberegningen høye
belastningsgrader og lange køer. Med omkring 75 % av denne trafikkmengden viser beregningene
belastningsgrad omkring 1,0. Konsekvensene av å strupe trafikken på denne måten kan bli flere. Det
kan eksempelvis være knyttet til:
Trafikkavvisning: Trafikken i Røa-krysset reduseres på grunn av at bilister velger andre ruter
utenom krysset. Dette avhenger av kapasiteten i det tilstøtende veinettet og på alternative
kjøreruter.
Endret reisemiddelfordeling: Trafikken i Røa-krysset reduseres på grunn av at flere velger
andre transportmidler enn bil.
Lengre køer: Strupingen av trafikk medfører trafikkreduksjon sammenlignet med
Nullkonseptet. Trafikknivået totalt i krysset er på samme nivå som i dag. Da antall felt
reduseres blir krysset ytterligere overbelastet og en får lengre køer og lengre tidsperioder
med kø sammenlignet med dagens situasjon.

6.7.10

Oppsummering overordnete trafikale effekter

Alle konseptene vil avlaste Røakrysset. K4, vei i dagen, er konseptet som gir minst avlastning mens
konseptene K1-1 og K1-2 med to nye tunneltraséer avlaster krysset mest.
I alle konseptene øker trafikken langs Sørkedalsveien "på skrå" mellom Griniveien og Vækerøveien.
Årsaken til dette er redusert fremkommelighet og begrensete svingebevegelser i Røakrysset. Dette
får størst konsekvenser i konseptene med to tunneler og der det etableres lokk, K1-1, K1-2 og K3-2.
Med såpass store trafikkmengder vil det være behov for å oppgradere denne veilenken.
I konseptene med tunnel nord-sør, K1-1 og K1-2, fremstår Bærumsveien/Vækerøveien/ny tunnel som
et godt alternativ til å kjøre Griniveien om Røakrysset. Vi ser at det er en nedgang i antall kjøretøy på
Griniveien over bygrensen, og en økning langs Bærumsveien og Vækerøveien for de to konseptene.
Det kan også se ut til at Vækerøveien/ny tunnel/Sørkedalsveien fremstår som et godt alternativ til
Ring 3. I konseptene hvor det ikke bygges en ny tunnel nord/sør er tendensen motsatt av det som er
beskrevet over, det vil si mer trafikk langs Griniveien, Nadderudveien og Vollsveien. Trafikken langs
Bærumsveien og Vækerøveien reduseres.
Alle konseptene forutsetter en nedgradering av Griniveien og Vækerøveien inn mot Røakrysset.
Sørkedalsveien er forutsatt oppgradert og vil fungere som en omkjøringsvei utenom sentrum. Det er
i dag i følge tellingene få som benytter denne lenken, ÅDT er ca. 4000 kjt/d i Nullalterativet. I K3-3 og
K-4 dobles trafikkmengden og er beregnet til 8-9000 kjt/d, i K3-konseptene er den i størrelsesorden

Alternativanalyse

Side 95 av 147

KVU Røatunnelen

10-14000 kjt/d og i K1-konseptene 15-17000 kjt/d. Dette er en effekt som er med på å påvirke de
prissatte konsekvensene både positivt og negativt, positiv ved økt trafikantnytte og negativt med
hensyn på økte ulemper knyttet til støy.

Figur 51: Prosent endring i biltrafikk sammenlignet mot Nullalternativet 2030.

6.8 Kostnader og usikkerhet
I analysen av kostnader og usikkerhet skal det gis anslag på grunnkalkyle og forventet
investeringskostnad.
Grunnkalkylen er den sannsynlige kostnaden av det arbeidet som er planlagt utført for hvert konsept,
og skal ikke inneholde avsetninger til usikkerhet. Ved å ta hensyn til usikkerhet i kostnadene
fremkommer forventet kostnad. Det er gjennomført en kvantitativ usikkerhetsanalyse av
konseptene. Usikkerhetsanalysen og forventet kostnad er nærmere beskrevet i kap.1.1.1.
Det er i tillegg beregnet vedlikeholdskostnader for tunnelene som benyttes som grunnlag i den
samfunnsøkonomiske analysen.

6.8.1 Investeringskostnader
Det er beregnet investeringskostnader for bygging av konseptene.
Følgende forutsetninger er knyttet til utarbeidelse av grunnkalkylen:
Prisnivå i kalkylen er Q3 2014
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Støytiltak er ikke dekket i kalkyler og analysen
Det er ingen føringer fra Byrådsavdelingen om kvalitet på løsninger utover normal
standard
Fremdrift er overordnet antatt lik for alle alternativer
o 5 år til byggestart
o 3 år byggetid
o Prosjektet har ikke en kritisk sluttdato
Kontraktstrategi
o Enhetspriskontrakter ligger til grunn for kalkylene (med ideell fremdrift)
Gjennomførbarhet
o Kostnader knyttet til buss-for-bane under bygging som berører T-banen er tatt
med
Tabellen under viser en oppsummering av kostnadsberegningene:
Tabell 22: Investeringskostnader, grunnkalkyle (mill. kr) [35]
K1-1

K1-2

K3-1

K3-2

K3-3

K4

Byggekostnad

459

386

297

209

321

98

Rigg og drift (20 %) +
Uspesifisert (10 %)

138

116

89

63

96

29

Entreprisekostnad

597

501

386

272

417

128

Byggherrekostnader
(6 % av Entreprisekostnad)

36

30

23

16

25

8

Planlegging/prosjektering
(10 % av Entreprisekostnad)

60

50

39

27

42

13

Byggekostnader

693

582

447

315

484

148

Mva (25 %)

164

138

106

75

115

35

Grunnkalkyle

857

720

553

390

599

183

Tabellen viser at K1-1 har den høyeste byggekostnaden. Dette konseptet innebærer at det bygges to
fjelltunneler. Videre viser tabellen at K4 har den laveste byggekostnaden. Her forutsettes kun
ombygging av vei i dagen.
Konseptene har ulik geografisk utstrekning, og er begrenset av omfang av ny infrastruktur. Bl.a.
berører konseptene K1-1 og K3-3 eksisterende infrastruktur på Sørkedalsveien mellom Ostadalsveien
og Hovseterkrysset. Disse konseptene krever ombygging av T-banebru samt utvidelse av veien med
flere felt helt frem til Hovseterkrysset. Veistandard på denne strekningen tilfredsstiller imidlertid ikke
veinormalenes krav til antall felt med hensyn til trafikkmengder for Nullalternativet og de øvrige
konseptene.

6.8.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader
Det er beregnet vedlikeholdskostnader for tunnel som benyttes i den samfunnsøkonomiske
analysen. Som grunnlag for beregningene er det benyttet enhetspriser i EFFEKT, Statens vegvesens
verktøy for nytte-kostnadsanalyser.
Tabell 23 viser de årlige vedlikeholdskostnadene.
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Tabell 23: Årlige vedlikeholdskostnader tunnel
Konsept
/tunnelklasse

Sum årlige kostnader prisnivå 2014

Delsum
(avrundet)

Lengde
Tilleggskostnader16

Dekke

Sum totalt
(avrundet)

Veimerking
3 453 000

K1-1
2 x T9,5 (E)

475

2 018 560

132 921

943

2 161 000

T 10,5 (D)

460

1 190 464

94 849

655

1 292 000

3 019 000

K1-2
2 x T9,5 (E)

580

2 422 272

162 304

1 113

2 596 000

T 10,5 (D)

200

379 392

41 239

292

424 000

450

1 920 064

125 925

711

2 053 000

2 053 000

200

379 392

49094

345

432 000

432 000

3 258 880

151 552

1 228

3 423 000

3 423 000

K3-1
2 x T9,5 (E)

K3-2
T 10,5 (D)

K3-3
T 10,5 (D)

980

Det har ikke lyktes å fremskaffe vedlikeholdskostnader for vei i dagen.

6.8.3 Usikkerhet
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av de ulike konseptenes investeringskostnader. Formålet
med analysen er å synliggjøre forskjeller i usikkerhetsbildet mellom alternativene.
Usikkerhetsanalysen bidrar også med input til samfunnsøkonomisk analyse. Usikkerhetsanalysen er
utført av Terramar og er nærmere beskrevet i egen dokumentasjonsrapport [36].
Forutsetninger
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for analysen:
Analysen dekker ikke større premissendringer, f.eks.
o Følgekostnader utenfor definert prosjekt
o Endrede rammebetingelser for kollektivtrafikk
Bevilgningsusikkerhet er ikke inkludert
Finansieringskostnader er ikke inkludert i kalkyle og usikkerhetsanalyse av
investeringskostnader
Prisstigning fra d.d. er ikke inkludert
Hendelser med liten sannsynlighet og store konsekvenser (ekstremhendelser) medtas
ikke
Analysen rapporteres både med og uten mva.
16

Tilleggskostnader omfatter kostnader for tunnel knyttet til vedlikehold og rehabilitering
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Forventningsverdier (uten mva) fra denne analysen er input til
samfunnsøkonomisk analyse
Konseptene har ulike systemgrenser, og eventuelle krav om større endringer i
systemgrensene er ikke reflektert som usikkerhet i analysen
Analysen benytter seg av Monte Carlo-simuleringer, som er en anerkjent metode med stor
internasjonal utbredelse. Tidligfase-analyser er gjerne karakterisert ved grove kostnadsestimater,
flere konsepter og stor usikkerhet på overordnet nivå på grunn av manglende detaljering. I slike
analyser er det derfor nødvendig med en overordnet tilnærming til usikkerhet. Valgt modell baserer
seg på at usikkerheten vurderes gjennom syv forhåndsdefinerte usikkerhetsdrivere (blå bokser) som
vist i figuren under.

Figur 52: Modell for usikkerhetsanalyser i tidligfase

Resultater
Hovedresultater er også gjengitt i tabellen under. Resultatene er rundet av til nærmeste 10 MNOK.
Tabell 24: Hovedresultater fra analysen (med mva)
K1-1: To
tunneler

K1-2: Lokk
og tunnel

K3-1: Kort
tunnel

K3-2: Lokk
øst-vest

K3-3: Lang
tunnel

K4: Vei i
dagen

Basis

857

720

553

390

591

183 MNOK

Forventningsverdi

1120

930

670

480

730

210

10 %

690

560

430

300

470

160

15 %

750

620

460

320

510

170

50 %

1070

890

650

460

710

210

85 %

1490

1260

890

650

960

250

90 %

1620

1360

950

690

1020

260

Standardavvik

32 %

34 %

30 %

33 %

29 %

19 %

Sannsynlighet for
Basis

25 %

27 %

31 %

30 %

28 %

28 %

Det totale usikkerhetsspennet for investeringskostnadene for de ulike alternativene er vist i figuren
under. Figuren viser kostnadene i form av S-kurver, som angir akkumulert sannsynlighet i prosent (yaksen) for at den endelige totalkostnaden er lik eller lavere enn en tilhørende verdi på x-aksen
(MNOK). Merk at ingen kurver krysser hverandre.
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Figur 53: S-kurver investeringskostnader (MNOK, med mva).

Tabell 25 under gjengir basis og forventningsverdi for investeringskostnadene uten mva.
Forventningsverdien benyttes som underlag for den samfunnsøkonomiske analysen.
Tabell 25: Forventningsverdi fra analysen (uten mva)
K1-1: To
tunneler

K1-2: Lokk
og tunnel

K3-1: Kort
tunnel

K3-2: Lokk
øst-vest

K3-3: Lang
tunnel

K4: Vei i
dagen

Basis

693

582

447

315

478

148

Forventningsverdi

910

750

540

390

590

170

MNOK

Tornadodiagrammer viser usikkerhetsdriverne i henhold til den enkelte driver sitt relative bidrag til
totalusikkerheten. I tornadodiagrammene refererer:
0-linjen (vertikal linje) seg til basiskostnaden
Høyre side: trusler/ nedside
Venstre side: muligheter/ oppside
Av tornado-diagrammene på neste side ser man at det er kompleksitet i gjennomføringsfasen som
bidrar med den største trusselen knyttet til usikkerhet. Dette gjelder i størst grad konsepter med lokk
og konsepter med tunnel i nord-sør retning. Alle konseptene vil være umodne i en slik konseptfase.
Løsninger for øst-vest forbindelse har imidlertid vært vurdert i tidligere utredinger og har derfor til en
viss grad høyere modning enn konsepter med nord-sør tunneler der bl.a. geologiske forhold er mer
uavklart, og innslagspunkter og lengder er usikre. Når det gjelder marked kan usikkerheten slå ut
begge veier. Det er kjente elementer som skal bygges, men bynære arbeider kan bety større
endringer i forutsetningene underveis. Konseptet uten tunnel, K4 vei i dagen har generelt minst grad
av usikkerhet.
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Figur 54: Tornadodiagrammer

Den foreliggende analysen dekker seks konsepter med store forskjeller i omfang og innhold. Dette gir
igjen store forskjeller i basiskalkylene.
S-kurvene krysser ikke hverandre. Dette viser at forskjellene i usikkerhetsbildet mellom alternativene
ikke er så stort at det kan «utligne» forskjellene i basiskalkyler.
Standardavviket, som er et mål på usikkerhet, ligger i området 29-34 prosent for alle konsept unntatt
K4. Det betyr at den relative usikkerheten er sammenlignbar på tvers av konseptene med unntak av
K4. Dette er et forventet usikkerhetsbilde for tiltak av denne størrelse og kompleksitet vurdert i en
slik tidligfase. Konseptene med lokk og mest tunnelarbeider har høyest standardavvik.
Alternativ K4 har et standardavvik på 19 prosent som er lavt i en slik tidligfase. Dette reflekterer at
dette er ukompliserte arbeider i et begrenset område.
Sannsynligheten for at basiskalkylen er tilstrekkelig ligger i området 25-31 prosent. Dette er et vanlig
nivå som reflekterer basiskalkyler uten påslag for usikkerhet.
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6.9 Samfunnsøkonomisk analyse
Det er viktig å kartlegge, synliggjøre og systematisere konsekvensene for alle videreførte konsepter
før beslutning om iverksetting av tiltak fattes. Vi har derfor utført en analyse av
samfunnsøkonomiske effekter som vi anser har stor betydning for valg av konsept. Hensikten med
analysen er å lage et godt beslutningsgrunnlag for valg av tiltak.
Det er derfor viktig å understreke at dette ikke er en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse. Det
vises til underlagsdokumentet «Analyse av samfunnsøkonomiske effekter» [37] for en grundigere og
mer omfattende fremstilling.
Samfunnseffekter
Analysen av samfunnsøkonomiske effekter er gjennomført med basis i etablert metodikk for
samfunnsøkonomiske analyser, slik det fremgår i rundskriv R-109/14. Konseptene er vurdert opp mot
nullalternativet som innebærer en videreføring av dagens veisystem.
I det følgende gis det en kort beskrivelse av samfunnseffektene som er inkludert i analysen.
Trafikantnytten gir et bilde av nytten de ulike konseptene vil gi for brukerne av infrastrukturen.
Trafikantnytten er beregnet på bakgrunn av endringer i reisetidskostnader, endringer i
distansekostnader og endringer i bompengekostnader. De trafikale virkningene er vurdert både for
rushtrafikk og normaltrafikk.
Forurensning i form av luftforurensning og støy kan ha store konsekvenser for bymiljøet og trivsel på
Røa. Forurensning vurderes som endrede utslippskostander for NOx og CO2 og endrede
støykostnader.
Grunnlag for beregningene av ulykkeskostnadene er basert på forventet antall personskadeulykker
med utgangspunkt i daglig antall kjøretøy inn mot Røakrysset.
Investeringskostnadene er basert på forventningsverdi (uten mva.) hentet fra usikkerhetsanalysen.
Vedlikeholdskostnadene avhenger av veilengde, veibredde og ÅDT17. Beregningsgrunnlaget er
hentet fra EFFEKT18.
Hovedresultater
I figuren under er netto nåverdi (summen av nytte- og kostnadsstrømmene) for hvert konsept
gjengitt.
Analysen av samfunnsøkonomiske effekter viser at det er stor variasjon i netto nåverdi til de ulike
konseptene. Figuren viser at konsept K1-2 har den høyeste netto nåverdien på 871 mill. kroner mens
konsept K3-3 har den laveste netto nåverdien med en negativ verdi på 110 mill. kroner.
Tabell 26 oppsummerer resultatene fra analysen av de utvalgte samfunnseffektene. Tallene viser
netto nåverdi for summen av investerings- og driftskostnader samt kvantifiserbare kost/nytteelementer. Tallene er differanseverdier i forhold til nullalternativet.

17
18

Kostnader for vedlikehold av vei i dagen er ikke inkludert
Statens vegvesens beregningsverktøy for samfunnsøkonomiske analyser
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Tabell 26: Konseptene - verdier fra samfunnsøkonomisk analyse (mill. kr, 2014-priser, nåverdi)

Samfunns-økonomiske
effekter

K1-1

K1-2

K3-1

K3-2

K3-3

K4

Spart kjøretid

855

1423

1262

577

424

614

Spart distanse

43

41

7

-7

21

17

Spart bomkostnad

0,5

13

12

7

1

1

Sum trafikantnytte

898

1477

1280

577

446

632

CO2 og NOx

1,8

1,4

0,2

-0,2

0,6

0,5

Støy

221

131

86

-3

47

-12

Sum forurensning

223

133

86

-3

48

-11

41

41

26

28

22

11

Investerings-kostnader

-720

-593

-427

-308

-467

-134

Drifts- og
vedlikeholdskostnader

- 55

-49

-33

-7

-55

-0

Tap av bompenger offentlige

0,5

-13

-12

-7

-1

-1

Skattefinansierings-kostnad

-155

-126

-90

-62

-104

-27

Netto nåverdi

233

871

832

219

-110

470

4

1

2

5

6

3

Trafikantnytte

Forurensning*

Ulykker*

Rangering
* Merk at positive verdier gir en forbedring i forhold til Nullalternativet

Av tabellen ser vi at trafikantnytte og investeringskostnader er de største komponentene som inngår
i konseptenes netto nytte. Det er også disse to komponentene som varierer mest mellom
konseptene. Videre vil større investeringskostnader gir utslag i større skattefinansieringskostnader19.
K1-2 (lokk og tunnel) kommer totalt sett ut som det beste konseptet gitt effektene som er analysert.
Dette konseptet har også den høyeste trafikantnytten med 1477 mill. kr. Den høye trafikantnytten
skyldes i hovedsak verdien av spart kjøretid som kommer av god fremkommelighet øst-vest med nytt
lokk og nord-syd i ny tunnel. Selv om svingebevegelsene i Røakrysset begrenses, har bilistene et godt
alternativ med ny rundkjøring som etableres øst for dagens kryss. Konseptet har imidlertid høye
investeringskostnader.
K3-1 (kort tunnel) er rangert som det nest beste konseptet. Konseptet har en høy trafikantnytten
som kan forklares ved at trafikanter velger å benytte seg av tunnelen øst-vest. Selv om hastigheten
gjennom Røakrysset reduseres er det fortsatt et kryss med fullverdige svingebevegelser.
K4 (vei i dagen) kommer ut som det tredje beste konseptet med en netto nåverdi på 470 mill kr.
Dette skyldes i hovedsak at konseptet har de laveste investeringskostnadene. Trafikantnytten er
beregnet til 632 mill. kr og er i hovedsak knyttet til bedre fremkommelighet for trafikanter langs den
oppgraderte Sørkedalsveien. K4 har også en høyere hastighet langs Griniveien, enn konseptene med
tunnel/lokk, noe som gir utslag i trafikantnytten. Kapasitetsberegningen i kryss, beskrevet i 6.7.9,
viser at en mulig konsekvens av å strupe trafikken kan være lengre køer. Hvis transportmodellen ikke
tilstrekkelig fanger opp effekten av kø medfører det usikkerhet i trafikantnytteberegningen. Videre
gir konseptet en forverring i støy og liten endring i ulykkeskostnader.

19

Bakgrunnen for at det beregnes skattefinansieringskostnad i et kommunalt prosjekt er knyttet til
kommunens alternative anvendelse av ressursene
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K1-1(to tunneler) er rangert som det fjerde beste konseptet. Konseptet har den største
investeringskostnaden. Dette konseptet består av to tunneler som driver opp kostnadene. K1-1 gir
relativt høy trafikantnytte som kan forklares med forbedret fremkommelighet både øst-vest og nordsør med nye tunneler. Konseptet kommer best ut hva gjelder forurensing og ulykker. Dette henger i
stor grad sammen med at store deler av strekningen legges i tunnel.
K3-2 (lokk) er rangert som det nest dårligste konseptet. Konseptet har en relativt lav økning i
trafikantnytte som i stor grad kan forklares med at svingebevegelser blir fjernet i Røakrysset noe som
fører til omkjøring for mange. Konseptet har også en negativ forurensingskostnad (forverring fra
nullalternativet). Investeringskostnadene bidrar også til at konseptet kommer dårlig ut.
K3-3 (lang tunnel) er konseptet som gir den laveste netto nytten. Dette skyldes at konseptet gir en
relativt lav trafikantnytte. Selv om tunnel gir god fremkommelighet øst-vest, vil det være redusert
fremkommelighet for alle som ikke benytter seg av tunnelen. I tillegg er det begrenset med
svingemuligheter ved tunnelportal i øst. Totalt gir dette relativt liten besparelse i reisetid.
Konseptenes trafikantnytte er beregnet for investeringstiltaket isolert og tar således ikke hensyn til at
kan skje endringer i trafikksystem og reisemiddelvalg i analyseperioden. Beregningene er derfor
beheftet med usikkerhet. Eksempelvis vil et bedre kollektivtilbud i fremtiden kunne endre
preferansene til trafikantene og således endre trafikantnytten.
Det er gjennomført enkelte sensitivitetsberegninger for å se hvor følsomme beregningene er for
endringer i sentrale forutsetninger. Sensitivitetsberegningene viser at rangeringen av konseptene kan
påvirkes av endrede forutsetninger. Ved å benytte en høyere tidsverdi i rushtime (antar at det
oppleves som mer belastende for trafikanter å kjøre i kø) øker trafikantnytten i alle konseptene. K2-1
og K3-1 kommer fortsatt best ut, mens K4 faller på rangeringen. Sensitivitetsberegningene for
støykostnader viser at alle konsepter er sensitive ovenfor endringer antall personer i støyutsatte
boliger.

6.10 Evaluering av krav som angår prosjektets funksjon
Det vil i det følgende bli gitt en evaluering av konseptene opp mot de fastsatte kravene som angår
prosjektets funksjon. Kravene er sortert etter tema og kan beskrives som såkalte ikke-prissatte
konsekvenser. Målet er å se hvordan de ulike konseptene oppfyller disse kravene og evalueringen er
med å danne grunnlaget for rangeringen mellom konseptene.

6.10.1
B1

Tilgjengelighet
Biltrafikken (ÅDT) skal reduseres gjennom Røaområdet i 2030

Vurderingskriterier
Tilgjengelighet vurderes ut fra følgende punkter:
Samlet trafikkbelastning i Røaområdet skal reduseres.
Trafikkbelastning gjennom Røakrysset vurderes spesielt med hensyn på tilgjengelighet for
gående og syklende.
Fremkommelighet for buss gjennom området vurderes med hensyn på fremkommelighet i
busstraseer.
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Trafikkbelastning Røaområdet
Trafikkbelastning i Røaområdet vurderes for hele veisystemet, uavhengig av om trafikken går over
eller under bakken. Det er sett på trafikk gjennom fire snitt. Disse fire snittene er vist i Figur 55
Trafikktall for snittene for hvert konsept er presentert i Tabell 27 og illustrert i Figur 56.
Illustrasjonene viser at konseptene med tunnel/lokk både i øst-vest og nord-sør retning, K1konseptene, gir en økning av den totale trafikken gjennom området sammenlignet med
Nullalternativet. K3-konseptene, med tunnel/lokk i øst-vest-retning, gir marginale endringer i den
totale trafikken. K4, vei i dagen, gir en reduksjon av trafikken gjennom området.
Tabell 27: Trafikk (ÅDT) i snitt

Vest

Nord

Øst

Sør

Sum

Endring fra Nullalternativ

Nullalt.

12000

7100

22700

10800

52 600

-

K1-1

11200

7000

26500

14600

59 300

6 700

13 %

K1-2

11200

7500

25500

14300

58 500

5 900

11 %

K3-1

12800

7100

23500

9300

52 700

100

0%

K3-2

13200

7700

22900

8300

52 100

-500

-1 %

K3-3

12400

7400

23600

9600

53 000

400

1%

9900

7200

22100

10200

49 400

-3 200

-6 %

K4

Figur 55: Snitt trafikkbelastning
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70000
60000
Ref2030

Antall kjøretøy pr. døgn

50000

K1-1

40000

K1-2

30000

K3-1
K3-2

20000

K3-3
10000

K4

0
vest

nord

øst
Snitt

sør

sum

Figur 56: Sammenstilling av trafikk i snitt

Røakrysset og framkommelighet for buss
Ved vurdering av tilgjengelighet for myke trafikanter i Røakrysset og fremkommelighet for buss, er
det sett på trafikkbelastning på enkelte veilenker presentert i Tabell 21.s.81. Tilretteleggelse for
syklister omfattes også av krav B6, og er nærmere omtalt i kap. 6.10.4.
Hovedtyngden av busstrafikk passerer gjennom Røaområdet i Vækerøveien. De fleste busslinjene har
holdeplass sør for Vækerøkrysset. Det er en linje i vest-øst retning som stopper i Griniveien vest for
krysset, men linjen trafikkerer kun den ene retningen.

Vurdering av konseptene
K1-1 To tunneler

Samlet trafikkbelastning Røaområdet
Konseptet medfører en økning på 13 prosent i antall biler inn og ut av Røaområdet per døgn. En stor
del av trafikken vil imidlertid gå under bakken i tunneler.
Konseptet medfører videre en stor økning i trafikken i Sørkedalsveien mellom Vækerøveien og
Ostadalsveien, noe som vil være en barriere for de myke trafikantene. Videre østover langs
Sørkedalsveien mot Hovseterkrysset økes også trafikken sammenlignet med Nullalternativet. Her
forutsettes tre og fire-felts vei, som er en utvidelse i forhold til dagens veibredde. Her er det
imidlertid planfri kryssing både over og under veien, slik at tilgjengeligheten til bl.a. Hovseter skole er
god.
Konseptet vil ha stor negativ konsekvens for avgrensede boligområder der hvor tunnelportal og nye
traséer foreslås. For sentrum vurderes konseptet å ha en middels til stor positiv konsekvens.
Samlet vurderes konseptet å ha liten/middels positiv konsekvens.
Røakrysset
Nye tunneler og redusert fremkommelighet for biltrafikk gjennom Røakrysset bidrar til å redusere
trafikknivået i Røakrysset med ca. 93 prosent. Dette gir svært god tilgjengelighet for myke
trafikanter. Tryggere forbindelser rundt Røa sentrum og de tilhørende boligområdene virker også
positivt inn. Røa sentrum vil avlastes for gjennomgangstrafikk i alle retninger. Med mye av trafikken i
tunnel vil tilgjengelighet til rekreasjonsområder og viktige friluftsområder generelt bli bedre.
Stor positiv konsekvens
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Fremkommelighet for buss
Trafikken reduseres betydelig i Røakrysset og fremkommeligheten for bussene blir vesentlig
forbedret sammenlignet med Nullalternativet. Fremkommelighetsproblemene kan imidlertid
forflytte seg til strekninger og kryss utenfor Røaområdet. Busslinjer som trafikkerer øst-vest-retning,
bl.a. via Ostadalsveien og Stasjonsveien, må gjennom nytt kryss i forbindelse med ny tunnel i
Sørkedalsveien. Beregninger viser at det kan bli kapasitetsproblemer i krysset dersom det ikke
anlegges filterfelt.
Middels positiv konsekvens
K1-2 Tunnel og lokk

Samlet trafikkbelastning Røaområdet
Konseptet medfører en økning på 11 % i antall biler inn og ut av Røaområdet per døgn. En stor del av
trafikken vil imidlertid gå under bakken i tunnel og under lokk.
I prinsippet flyttes trafikken i Røakrysset til ny rundkjøring i Griniveien x Sørkedalsveien. Alle armer i
rundkjøringen har høy trafikk og inngrepet i området rundt påhuggsområdet er omfattende.
Rundkjøringen med tilhørende veiarmer vil derfor være en stor barriere for myke trafikanter. Videre
østover langs Sørkedalsveien mot Hovseterkrysset økes også trafikken sammenlignet med
Nullalternativet. Her er det imidlertid planfri kryssing både over og under veien, slik at
tilgjengeligheten til bl.a. Hovseter skole er god.
Griniveien øst og vest for lokket vil få betydelige inngrep som følg av lokket. Inngrepet vil i disse
sonene forsterke Griniveien som barriere. Konseptet vil ha stor negativ konsekvens for avgrensede
boligområder der hvor tunnelportal og nye traséer foreslås. For sentrum vil konseptet ha en middels
til stor positiv konsekvens.
Liten negativ konsekvens
Røakrysset
Trafikknivået i Røakrysset reduseres med ca. 94 prosent. Røakrysset blir erstattet av en
gjennomgående gate med avkjøring til eiendommer i Griniveien. Det er beregnet en lav trafikken i
Vækerøveien. Dette gir svært god tilgjengelighet for myke trafikanter i Røa sentrum. Med mye av
trafikken i tunnel og lokk vil tilgjengelighet til rekreasjonsområder og viktige friluftsområder generelt
bli bedre.
Stor positiv konsekvens
Fremkommelighet for buss
Trafikken reduseres betydelig i Vækerøveien og fremkommeligheten for bussene blir vesentlig
forbedret sammenlignet med Nullalternativet. Fremkommelighetsproblemene kan imidlertid
forflytte seg til strekninger og kryss utenfor Røaområdet.
Busslinjer som trafikkerer øst-vest-retning har i dag holdeplass i Griniveien ved Røakrysset. Denne
muligheten forsvinner ved bygging av lokk. Holdeplass kan evt. lokaliseres lengre øst ved ny
rundkjøring. Eventuelt må det ses på en annen linjetrasé for buss gjennom Røa.
Middels positiv konsekvens
K3-1 Kort tunnel

Konseptet medfører ingen endring i antall biler inn og ut av Røaområdet per døgn sammenlignet
med Nullalternativet. En større del av trafikken vil imidlertid gå under bakken i tunnel.
Konseptet medfører en økning i trafikken i Sørkedalsveien mellom Vækerøveien og Griniveien, og
dette vil være en barriere for de myke trafikantene. Samtidig reduseres trafikken i Vækerøveien
gjennom Røakrysset. Videre østover langs Sørkedalsveien mot Hovseterkrysset økes trafikken
marginalt sammenlignet med Nullalternativet.
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Ny firefeltsvei langs Røahagan vil medføre store inngrep i eksisterende bomiljø i «kvartalet» mellom
Sørkedalsveien og Røahagan. Tunnelportal og -utløp i vest ved Ekraveien vil også gi inngrep i
eksisterende bomiljø. Videre vil konseptet ha stor negativ konsekvens for avgrensede boligområder
der hvor tunnelportal og forsterket vei foreslås, men for øvrig liten til middels positiv konsekvens for
sentrum og generelt forbedret tilgjengelighet.
Totalt er trafikkbelastningen den samme som i Nullalternativet, men trafikken omflyttes internt.
Dette betyr at for tilgjengeligheten for enkelte vil bli bedre, mens verre for andre.
Ingen konsekvens
Røakrysset
Trafikknivået i Røakrysset reduseres med ca. 60 prosent. Røa sentrum vil avlastes noe, spesielt
Griniveien, mens Vækerøveien fortsatt vil ha forholdsvis høy trafikk. Barrierer for øst-vest bevegelser
vil opprettholdes, mens barrieren for nord-sør bevegelse reduseres vesentlig. Konseptet bidrar noe
til bedre tilgjengelighet og trygghet rundt Røa sentrum, men i mindre grad enn i K1-konseptene.
Middels positiv konsekvens
Fremkommelighet for buss
Trafikken reduseres lite i Vækerøveien sør for krysset og dette påvirker fremkommeligheten for buss.
Det kan være aktuelt å prioritere bussene gjennom krysset f.eks. med egne felt fra holdeplass inn
mot kryss. Busslinjer som trafikkerer øst-vest-retning i Griniveien vil få vesentlig forbedret
fremkommelighet gjennom Røakrysset.
Liten positiv konsekvens

K3-2 Lokk

Samlet trafikkbelastning Røaområdet
Konseptet medfører en marginal reduksjon på 1 % i antall biler inn og ut av Røaområdet per døgn. En
stor del av trafikken vil imidlertid gå under bakken i lokk. Trafikken i Sørkedalsveien mellom
Vækerøveien og Griniveien øker, som skaper barriere for de myke trafikantene. Videre østover langs
Sørkedalsveien mot Hovseterkrysset er trafikknivået som i Nullalternativet.
Griniveien øst og vest for lokket, der veien senkes fra dagens høyde, vil få betydelige inngrep som
følge av lokket. Strekningen blir preget av støttemurer, gjerder og ramper. Inngrepet vil i disse
sonene forsterke Griniveien som barriere. Konseptet vil ha stor negativ konsekvens for avgrensede
boligområder der hvor tunnelportal og nye traséer foreslås. For sentrum vurderes konsekvensene
som middels til stor positiv.
Ingen konsekvens
Røakrysset
Trafikknivået i Røakrysset reduseres med ca. 65 prosent. Røakrysset blir erstattet av en
gjennomgående gate med avkjøring til eiendommer i Griniveien. Trafikken i Vækerøveien er
beregnet til å være forholdsvis høy og veien vil fortsatt være en barriere. I dag er det en stor barriere
å krysse Griniveien, denne fjernes i dette konseptet. Ved at mye av trafikken går under bakken vil
tilgjengelighet til rekreasjonsområder og viktige friluftsområder generelt bli bedre.
Middels positiv konsekvens
Fremkommelighet for buss
Trafikken reduseres ikke i vesentlig grad i Vækerøveien, men da Røakrysset fjernes og det etableres
en gjennomgående gate kan det forutsettes at fremkommeligheten blir bedre. Busslinjer som
trafikkerer øst-vest-retning har i dag holdeplass i Griniveien ved Røakrysset. Denne muligheten
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forsvinner ved bygging av lokk. Holdeplass kan evt. lokaliseres lengre øst ved ny rundkjøring.
Eventuelt må det ses på en annen linjetrasé for gjennom Røa.
Liten positiv konsekvens
K3-3 Lang tunnel

Samlet trafikkbelastning Røaområdet
Konseptet medfører en marginal økning i antall biler inn og ut av Røaområdet per døgn
sammenlignet med Nullalternativet. En stor del av trafikken vil imidlertid gå under bakken i tunnel.
Som i de andre konseptene, er det beregnet en økning i trafikken i Sørkedalsveien mellom
Vækerøveien og Griniveien. Økningen er ikke så stor som i de øvrige konseptene. Sørkedalsveien
mellom Røahagan og Ostadalsveien får redusert trafikk sammenlignet med Nullalternativet. Videre
østover langs Sørkedalsveien mot Hovseterkrysset økes trafikken marginalt sammenlignet med
Nullalternativet.
Griniveien vil få en vesentlig avlastning ved redusert trafikkmengde. Trafikkreduksjonen i
Sørkedalsveien vil gi noe avlastning mens dette ikke er tilfellet for Vækerøveien. Rundkjøringer og
skjæringer medfører noe inngrep i eksisterende boligområder. Tilgjengelighet til rekreasjonsområder
og skoler forbedres noe.
Konseptet vil ha stor negativ konsekvens for avgrensede boligområder der hvor tunnelportal og
forsterket vei foreslås. For sentrum vurderes konseptet til å ha liten til middels positiv konsekvens.
Liten positiv konsekvens
Røakrysset
Trafikknivået i Røakrysset reduseres med ca. 50 prosent. Røa sentrum vil avlastes noe, spesielt
Griniveien, mens Vækerøveien fortsatt vil ha forholdsvis høy trafikk. Det vil si at barrierer for øst-vest
bevegelser vil opprettholdes, mens barrieren for nord-sør bevegelse reduseres vesentlig. Konseptet
bidrar noe til bedre tilgjengelighet og trygghet rundt Røa sentrum, men i mindre grad enn i K1konseptene.
Middels positiv konsekvens
Fremkommelighet for buss
Trafikken reduseres betydelig i Røakrysset, men ikke i vesentlig grad i Vækerøveien sør for krysset.
Det kan være aktuelt å prioritere bussene gjennom krysset f.eks. med egne felt fra holdeplass inn
mot kryss. Busslinjer som trafikkerer øst-vest-retning i Griniveien vil få vesentlig forbedret
fremkommelighet gjennom Røakrysset.
Liten positiv konsekvens
Konsept K4 Vei i dagen

Samlet trafikkbelastning Røaområdet
Konseptet medfører en reduksjon på 6 prosent i antall biler inn og ut av Røaområdet per døgn
sammenlignet med Nullalternativet. På grunn av redusert fremkommelighet, velger mange bilister
andre kjøreruter utenom Røa-området.
Liten positiv konsekvens
Røakrysset
Trafikknivået i Røakrysset reduseres med ca. 17 prosent. Røa sentrum vil avlastes noe, men den
totale trafikken gjennom Røakrysset er ca. dobbelt så stor som i K3-konseptene. Det er sannsynlig at
barrierevirkningen vil reduseres selv med høyt trafikknivå. Dette er begrunnet med at hastigheten
reduseres, samt at utforming av tverrsnitt og gaterom vil innby til økt bruk for myke trafikanter.
Kortere gangkryssinger sammenlignet med Nullalternativet gir noe mindre barrierer.
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Liten positiv konsekvens
Fremkommelighet for buss
Trafikken reduseres noe i Røakrysset, men ikke tilstrekkelig til å bedre fremkommeligheten for
bussene i vesentlig grad. Det kan være aktuelt å prioritere bussene gjennom krysset f.eks. med egne
felt fra holdeplass inn mot kryss. Dette vil redusere arealer for myke trafikanter.
Ingen konsekvens
Oppsummering
Tabellen under oppsummerer vurderingene knyttet til tilgjengelighet. K1-konseptene øker
trafikkbelastningen gjennom Røa samlet sett. Mye av trafikken går imidlertid under bakken, slik at
tilgjengeligheten i Røakrysset og fremkommeligheten for busser forbedres sammenlignet med
Nullalternativet. I tillegg vurderes K3-3 å gi god tilgjengelighet samlet sett.
Tabell 28: Oppsummering krav B1 Tilgjengelighet

B1: Mer tilgjengelighet til Røa sentrum (i prioritert rekkefølge) for gange, sykkel og kollektiv
Konsept

Trafikkbelastning
gjennom Røa

Røakrysset

Fremkommelighe
t for buss

Samlet
vurdering

Rangerin
g

K1-1

-

+++

++

+/++

1

K1-2

-

+++

++

+/++

1

K3-1

0

++

+

+

4

K3-2

0

++

+

+

4

K3-3

+

++

+

+/++

1

K4

+

+

0

0/+

6

6.10.2
B4

Bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter
Forbedre trafikksikkerheten i utvalgte punkt

Kravet er knyttet til å redusere konfliktpunkter mellom syklende/gående og biltrafikken. Fra
interessent- og aktøranalysen kommer det fram at kryssing av Griniveien for mange oppleves som
farlig. Bl.a. er kryssing av Ekraveien for å komme seg til T- banestasjonen pekt på som et
konfliktpunkt.
Vurderingskriterier
Forbedring av ulykkessituasjonen sammenlignes med Nullalternativet. Redusert trafikknivå og
forbedret utforming gir redusert ulykkesrisiko. Ferdselsforhold for gående og syklende vurderes
spesielt.
Det er gjennomført konsekvensvurderinger knyttet til:
Krysset Sørkedalsveien x Ostadalsveien, samt området vest for dette krysset.
Gangkryssing ved Ekraveien
Det er også utført en overordnet vurdering av trafikksikkerhet for de ulike konseptene.
Trafikksikre forhold for skolebarn er viktig. Forhold langs skoleveier er ikke vurdert spesielt, men det
kan antas at forhold knyttet til skoleveier i stor grad blir dekket gjennom de øvrige vurderingene av
trafikksikkerhet for gående og syklende.
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Om trafikksikkerhet
Trafikkmengden er den viktigste enkeltfaktor som påvirker antallet trafikkulykker. Høyere trafikk gir
flere ulykker. Figur 57 viser det forventede relative antallet ulykker ved trafikkmengder mellom 1.000
og 50.000 kjt/døgn [30]. Sammenhengen slik den er vist, gjelder under ellers like forhold. Dette
forutsetter at det ikke gjennomføres noen tiltak som reduserer ulykkesrisikoen per kjørt kilometer
eller antall kjøretøypasseringer.

Figur 57: Sammenheng mellom ÅDT, ant. personskadeulykker og relativt ant. ulykker [30]

Figuren viser at når trafikkmengden øker med 10 % øker det totale antall ulykker med ca. 8,8 %. Det
er imidlertid usikkerheter knyttet til de estimerte endringene i ulykkestallet. Det er ikke usannsynlig
at sammenhengen mellom trafikkmengde og ulykker endrer seg ved ulike trafikkmengder.
Sammenhengen avhenger også av en rekke faktorer som f.eks. veitype, kapasitet, ulykkestype og
endringer av trafikkmengden over tid. Økende trafikk kan bl.a. føre til at farten går ned og at
trafikantene skjerper oppmerksomheten. Konsekvensene av ulykker blir da mindre alvorlige.
Tabellen under viser risikonivået i ulike typer veikryss. Risikoen er uttrykt som antall politirapporterte
personskadeulykker per million innkommende kjøretøy (normalverdier). Ulykkesrisikoen er høyere i
X-kryss enn i T-kryss. Videre øker ulykkesrisikoen med økende andel sideveistrafikk i kryss.
Rundkjøringer har lavest ulykkesrisiko og skadekostnader av ulike krysstyper.
Tabell 29: Normal risiko i veikryss [30]
Krysstype

Fartsgrense

Personskadeulykker per mill kjøretøy
(normalverdier)

0,2

50

0,032

0,4

50

0,039

0,2

50

0,081

0,4

50

0,099

0,1

50

0,070

0,3

50

0,130

0,1

50

0,100

0,3

50

0,180

Signalregulert T-kryss

0,2

50

0,050

Signalregulert X-kryss

0,2

50

0,100

Rundkjøring, 3 armer

0,2

50

0,030

Rundkjøring 4 armer

0,2

50

0,050

Vikepliktsregulert T-kryss
Vikepliktsregulert X-kryss
Høyreregulert T-kryss
Høyreregulert X-kryss
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Krysset Sørkedalsveien x Ostadalsveien, samt vest for krysset.
Ved å legge trafikken utenfor Røakrysset, vil ulykkesrisikoen kunne overføres til nye kryss og
strekninger. I kryssområdet Sørkedalsveien x Ostadalsveien er det, som vist Figur 58 registrert fem
trafikkulykker med lettere personskade i perioden 2003-2012. I fire av ulykkene har det vært kjøretøy
involvert, mens en fotgjenger er involvert i en av ulykkene.
Det er gangfelt over Ostadalsveien og over Sørkedalsveien vest for krysset, Gangfeltet vest for
krysset er ikke skiltet. Dette fremgår av Figur 59.
Det er ikke gjort detaljert analyse av de registrerte ulykkene.

Figur 58: Ulykker i krysset Ostadalsveien x Sørkedalsveien i årene 2003-2012

Figur 59: Krysset Ostadalsveien x Sørkedalsveien (fra øst) kilde: Google maps

Vest for krysset med Ostadalsveien kommer Smedhaugen inn i Sørkedalsveien fra syd. På vestsiden
av krysset er det oppmerket og skiltet gangfelt, dette er illustrert i Figur 60. Som det fremgår av
ulykkesoversikten over har det skjedd fire ulykker på dette stedet, tre av dem med alvorlig
personskade og en med lett personskade. I to av ulykkene med alvorlig personskade er fotgjengere
involvert, mens de to andre er bilulykker.
Både kryss med Ostadalsveien og med Smedhaugen har ulykkesfrekvenser som ligger over normalen
for denne typen kryss.
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Figur 60: Vest for krysset, avkjøring til Smedhaugen (fra øst), kilde: Google maps

Trafikk på lenkene i krysset Sørkedalsveien x Ostadalsveien i de forskjellige konseptene er vist i
tabellen under. I Sørkedalsveien vest vil det bli relativt lik trafikk i de forskjellige konseptene, med en
variasjon i ÅDT på mellom 21 100 og 25 200. Unntaket er konsept K3-3, der trafikken er beregnet til
13 500.
I Sørkedalsveien øst for Ostadalsveien vil ÅDT variere fra 22 100 til 26 500 i de forskjellige
konseptene. Ostadalsveien vil få samme trafikk i alle konseptene.
Tabell 30: ÅDT på lenkene i krysset Sørkedalsveien x Ostadalsveien
Veisnitt

Nullkonsept

K1-1

K1-2

K3-1

K3-2

K3-3

K4

Sørkedalsveien vest for
Ostadalsveien (S2)

22 100

23 200

25 200

22 900

22 000

13 500

21 100

Sørkedalsveien øst for Ostadalsveien
(S3)

22 700

26 500

25 500

23 500

22 900

8 500*

22 100

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

Ostadalsveien

*sum på ramper, hovedvei føres under krysset

Da trafikken i området, med unntak av K3-3, vil være omtrent den samme i de ulike konseptene, vil
det være de fysiske løsningene som har betydning for eventuell bedring i sikkerheten på strekningen.
Det er bare i konsept K3-3 Lang tunnel det er vist endringer i utformingen på dette stedet. Det
etableres en rundkjøring i krysset mellom Sørkedalsveien og Ostadalsveien. Hovedtraseen føres
under krysset og kobles til rundkjøringen med ramper. Ved at det anlegges en trafikksikker
rundkjøring i stedet for et ulykkesbelastete T-kryss, og at trafikken reduseres betraktelig, vil
sikkerheten i dette konseptet bli noe bedre enn i Nullalternativet.
Konsept K3-3 vil ha liten positiv konsekvens for trafikksikkerhet i kryssområdet.
De øvrige konseptene gir ingen konsekvens i forhold til Nullalternativet.
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Gangkryssing Ekraveien
Det er kun registrert en ulykke med letter personskade i gangkryssingen ved Ekraveien, som er et
signalregulert krysningspunkt. Dette er en viktig kryssing for fotgjenger som skal til/fra Ekra stasjon
på T-banen, og mange har påpekt at dette er et utrygt punkt.
Konsept K1-1 To tunneler

Tunnel på Griniveien mot vest vil munne ut i en rundkjøring ved dagens kryssingssted ved Ekraveien,
og det er relativt kort avstand fra tunnelmunning til rundkjøringen. Dersom fotgjengerne skal kryss i
plan, må gangfeltet plasseres på vestsiden av rundkjøringen. Det kommer dermed utenfor
"ønskelinjen", noe som betyr at det blir en omvei for fotgjengerne. Vanligvis benyttes ikke
signalregulerte gangfelt tett opp til rundkjøringer, og et uregulert gangfelt vil sannsynligvis oppleves
som utrygt for fotgjengerne. Avbøtende tiltak vil være en planfri over- eller undergang.
Liten negativ konsekvens.
Konsept K1-2 Tunnel og lokk

Dagens signalregulerte kryssing ved Ekraveien vil opprettholdes i dette konseptet. Eventuelt
avbøtende tiltak vil også her være en planfri over- eller undergang.
Ingen konsekvens.
Konsept K3-1 Kort tunnel

I Griniveien vest vil dette konseptet få samme løsning som konsept K1-1 to tunneler.
Liten negativ konsekvens.
Konsept K3-2 Lokk

I vest ved Ekraveien vil dette konseptet bli likt med konsept K1-2 Tunnel og lokk.
Ingen konsekvens.
Konsept K3-3 Lang tunnel

I dette konseptet vil tunnelmunningen i vest komme vest for kryssingen ved Ekraveien. Det
innebærer at trafikken i Griniveien vil reduseres betydelig ved dette kryssingsstedet. Dagens
signalregulerte gangfelt vil gi en god løsning med redusert trafikk. Det kan vurderes om
signalreguleringen skal fjernes.
Middels positiv konsekvens.
Konsept K4 Vei i dagen

I dette konseptet vil også trafikkforholdene ved Ekraveien bli tilsvarende som i dag, med
signalregulert gangfelt. Avbøtende tiltak vil være planfri kryssing.
Ingen konsekvens.
Generell vurdering av konseptene
Nye konsepter vil kunne medføre at man flytter trafikk og dermed også risiko for ulykker til andre
strekninger og kryss. Det er derfor viktig at de nye elementene utformes slik at det gir lavets mulig
ulykkesrisiko.
Konsept K1-1 To tunneler

Tunnelene gir betydelig trafikkavlastning både på Griniveien og Vækerøveien. Det innebærer en
meget stor reduksjon i ulykkesrisikoen på de to veiene. For selve Røakrysset vil ulykkesrisikoen
reduseres til 1/15-del i forhold til Nullalternativet.
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Sørkedalsveien mot nord får en betydelig trafikkøkning som gir høyere risiko for trafikkulykker.
Det blir etablert tre nye kryss. Griniveien vest og Sørkedalsveien øst bygges som trearmede
rundkjøringer, som er de sikreste plankryssene. Kryssløsning i Vækerøveien syd er uavklart.
Griniveien x Sørkedalsveien bygges om til rundkjøring. Løsningen vil ha noe lavere ulykkesfrekvens
enn dagens kryss, som har høyere antall ulykker enn normalt for denne krysstypen.
Selv om det introduseres nye kryss med risiko for ulykker, vil dette mer enn oppveies av forventet
reduksjonen i trafikkulykkene på Griniveien, Vækerøveien og i selve Røakrysset.
Konsept K1-2 Tunnel og lokk

En trafikksikker to-løps tunnel i nord-sør retning gir betydelig trafikkavlastning for Vækerøveien.
Sammen med den trafikkavlastningen som lokket medfører, gir dette en redusert ulykkesrisiko med
ca. 50 % i forhold til Nullalternativet i selve Røakrysset. I Vækerøveien sør etableres en ny 4-armet
rundkjøring. Dette blir et potensielt nytt risikopunkt, men løsningen har en lav forventet
ulykkesfrekvens. Krysset mellom Griniveien og Sørkedalsveien bygges om til en firearmet
rundkjøring. Denne vil ha en lavere ulykkesfrekvens enn dagens kryss. Sørkedalsveien nord for
Røakrysset vil få betydelig økt ulykkespotensial.
Samlet sett vurderes dette konseptet å gi en betydelig bedre trafikksikkerhet enn Nullalternativet.
Konsept K3-1 Kort tunnel

Konseptet med kort tunnel gir betydelig trafikkavlastning i Griniveien og Røakrysset. For Røakrysset
blir forventet antall ulykker redusert til en tredel i forhold til Nullalternativet. Strekningen vest for
Røakrysset får en mye bedre situasjon mht. trafikksikkerhet. En del trafikk blir overført fra
Vækerøveien nord til Sørkedalsveien nord. Samlet sett vil ikke dette gi noen endring i
trafikksikkerheten, for disse to veiene.
I vestre ende av tunnelen bygges en ny tre-armet rundkjøring. Dette er et nytt trafikkelement, men
løsning har en lav ulykkesrisiko. I øst bygges et kryss om til en 4-armet rundkjøring. Dagens kryss har
noe høyere ulykkesrisiko enn vanlig for denne type kryss. En firearmet rundkjøring vil gi en noe mer
trafikksikker løsning.
Samlet sett vil denne løsningen gi betydelig bedre samlet trafikksikkerhet enn Nullalternativet.
Konsept K3-2 Lokk

For Røakrysset innebærer dette konseptet en halvering av forventet antall ulykker i forhold til
Nullalternativet. Løsningen gir betydelig redusert trafikk på Grinveien gjennom Røakrysset. Trafikken
på Vækerøveien blir omtrent uendret, mens Sørkedalsveien nord vil får en betydelig trafikkøkning.
Dette gir en betydelig økt risiko for trafikkulykker. Det etableres en ny rundkjøring i krysset
Griniveien x Sørkedalsveien. Denne løsningen vil ha noe lavere forventet ulykkesfrekvens enn dagens
kryss.
Samlet sett vil dette konseptet gi en noe bedre trafikksikkerhet enn Nullalternativet.
Konsept K3-3 Lang tunnel

Ulykkesrisikoen på Griniveien og i Røakrysset blir betydelig redusert ved at trafikken flyttes i tunnel
øst-vest. Det gir også en bedret trygghetsfølelse for myke trafikanter langs Griniveien og i Røakrysset.
Det introduseres en ny trearmet rundkjøring både på Griniveien vest og i krysset med Ostadalsveien.
Den nye rundkjøringen med tre armer i Ostadalsveien vil få omtrent samme ulykkesfrekvens som
dagens T-kryss.
Sørkedalsveien nord får betydelig trafikkøkning. Vækerøveien får ikke store forandringer i
trafikksituasjonen, og dermed heller ingen forandring i ulykkessituasjonen.
Samlet sett vil dette konseptet gi en noe bedre trafikksikkerhet enn Nullalternativet.
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Konsept 4 Vei i dagen

I dette konseptet foretas det mindre endringer på dagens vei- og kryssutforming. Dette medfører en
avvisning av trafikken, slik at totaltrafikken i Røakrysset blir noe redusert. Dette medfører en
forventet reduksjon i antall ulykker i selve Røakrysset med ca. 25 %.
Trafikken i Sørkedalsveien nord vil bli noe høyere, med en tilsvarende økt risiko for ulykker.
Samlet sett vil dette konseptet gi en noe bedre trafikksikkerhet enn Nullalternativet.
Samlet vurdering
Tabellen under viser en samlet vurdering av trafikksikkerheten av konseptene sett i forhold til
Nullalternativet.
Tabell 31: Samlet vurderinger knyttet til trafikksikkerhet

B4: Bedret trafikksikkerhet ved redusert antall
konfliktpunkter
B4
Konsept

Ostadalsveien

Ekraveien

Samlet
vurdering

Rangering

K1-1

0

-

0/-

6

K1-2

0

0

0

3

K3-1

0

-

0/-

4

K3-2

0

0

0

6

K3-3

0

++

+

1

K4

+

0

0/+

2
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6.10.3
B5

Attraktivt sentrum
Attraktivt sentrum for opphold

Fra behovsanalysen kommer det frem at byområdet er lite tilrettelagt for å oppholde seg i. Hvorvidt
Røa lykkes i å skape gode byrom for opphold avhenger av hvilke detaljerte løsninger som velges. God
fremkommelighet for fotgjengere må ligge til grunn for å kunne utløse potensialet for en positiv
fremtidig sentrumsutvikling. I tillegg er forhold som omfattes av øvrige krav til tilgjengelighet,
luftforurensning, støy og trafikksikkerhet viktige faktorer for et attraktivt sentrum.
Vurderingskriterier:
Attraktivt sentrum vurderes med utgangspunkt i potensial for sentrumsutvikling og
kollektivknutepunkt.
Potensial for sentrumsutvikling

God fremkommelighet for fotgjengere/reduksjon av barrierer (trafikkerte gater):
o
o
o
o
o

Lavere fart, fartsreduserende tiltak
Gode krysningspunkter
Mindre kø
Oversiktlig trafikkbilde for fotgjengere og syklister
Tilgjengelige arealer som kan tilrettelegges for opphold

Kollektivknutepunkt

Sømløst og velfungerende knutepunkt:
o
o
o

Korte overganger mellom reiseformer
Mulighet for god sykkelparkering i knutepunktet
Oversiktlig og lesbar situasjon, god forbindelse mellom
kollektivholdeplasser og målpunkter

Vurdering av konseptene
Følgende felles forutsetninger er lagt til grunn i vurderingen av konseptene:
Bensinstasjon er lokalisert på en sentral tomt med tanke på byutvikling for Røa sentrum. Det
forutsettes at tomten utvikles til andre formål i tråd med ønsket utvikling.
Bussholdeplasser lokaliseres nær T-bane for smidig overganger:
- For retning nord-sør; i Vækerøveien sør for Røakrysset.
Svingefelt fjernes. Krysset snevres inn og opprettholdes med ett felt i alle retninger. Dette
frigir areal til tilrettelegging for myke trafikanter.
Tilrettelegges for fartsreduserende tiltak og mange krysninger i Vækerøveien.
T-banestasjon må transformeres, skape forsider mot T-banen og knytte byrommene på
begge sider sammen.
Røa torg videreutvikles som offentlig rom.

Dagløsningene i Røakrysset er like for konseptene uten lokk (K1-1, K3-1, K3-3 og K4). Figurene på
neste side illustrerer potensiale for byrom og utviklingsområder. De turkise arealene viser potensielle
arealer for byrom. Dette er arealer som kan tilrettelegges for myke trafikanter. De lilla arealene viser
potensielle arealer for bygninger. Av Figur 61 og Figur 62 ser man at konsepter med lokk gir større
sammenhengende arealer som kan tilrettelegges for byrom enn for konseptene uten lokk.
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Figur 61: Potensiale for byrom og utviklingsområder for konsepter uten lokk under Røakrysset.

Figur 62: Potensiale for byrom og utviklingsområder for konsepter med lokk under Røakrysset.
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K1-1 To tunneler

Potensial for sentrumsutvikling
K1-1, gir betydelig reduksjon i trafikken i Røakrysset, Griniveien og Vækerøveien i alle retninger.
Fartsreduserende tiltak og flere krysningspunkter over veien vil sammen med den reduserte
trafikken bedre tilgjengeligheten mellom sentrumsfunksjoner, boligområdene, skolen og
rekreasjonsområder. Gater som barrierer vil også reduseres.
Mindre trafikk i krysset fjerner behovet for svingefelt i Røakrysset og frigjør arealer til tilrettelegging
for andre trafikantgrupper. Fjerning av bensinstasjonen gjør situasjonen i krysset mer oversiktlig og
håndterbar for gående og syklende.
Området vil være mindre preget av biler og kø, og opphold i området og kryssing av veiene vil
oppleves som tryggere.
Kollektivknutepunkt:
Lokalisering av bussholdeplasser nær T-banen åpner for smidige overganger mellom T-bane og buss.
Oppgradering av byrommet vil skape et mer attraktivt kollektivknutepunkt tilrettelagt for opphold.
Bussholdeplasser for retning nord-sør lokaliseres i Vækerøveien sør for Røakrysset. Busser på
Griniveien som i dag svinger ned Vækerøveien vil måtte kjøre en omvei via Sørkedalsveien, da lokket
hindrer direkte sving i Røakrysset.
Samlet sett: Stor positiv konsekvens.
K1-2 Tunnel og lokk

Potensial for sentrumsutvikling
Konsept K1-2 gir betydelig reduksjon i trafikken langs Vækerøveien. Gjennomgangstrafikken over
Røakrysset i øst-vest-retning legges i lokk. Røakrysset får dermed hovedsakelig trafikk i nord-sørretning og kun trafikk knyttet til eiendommene på lokket i øst-vest-retning.
Reduksjon/fjerning av trafikk i Røakrysset fjerner behovet for svingefelt i Vækerøveien og frigjør
arealer som kan tilrettelegges for andre trafikantgrupper. Sammenhengende sykkelvei etableres
under lokket. Det kan derfor vurderes å tilrettelegge arealene over lokket i Griniveien, øst og vest for
Røakrysset, som shared space med høy kvalitet for opphold og gående.
Fjerning av bensinstasjonen gjør situasjonen i krysset mer oversiktlig og håndterbar for gående og
syklende. Fartsreduserende tiltak og flere krysningspunkter over Vækerøveien redusere gaten som
barriere og bedre tilgjengeligheten mellom sentrumsfunksjoner, boligområder, skole og
rekreasjonsområder.
Sentrumsområdet vil totalt sett være mindre preget av biler og kø, og opphold i området og kryssing
av veiene vil oppleves som tryggere.
Kollektivknutepunkt:
Bussholdeplass i Vækerøveien lokaliseres nær T-banen for smidige overganger.
Samlet sett: Middels positiv konsekvens
K3-1 Kort tunnel

Potensial for sentrumsutvikling
Konsept K3-1 gir betydelig reduksjon i trafikken langs Griniveien. Trafikken i Vækerøveien nord for
Røakrysset halveres. Trafikken sør for Røakrysset reduseres noe i forhold til nullalternativet, men er
fortsatt høy (ÅDT 10 800).
Trafikksituasjonen langs Griniveien og i Vækerøveien nord for Røakrysset vil forbedres og barrieren
som veiene skaper vil reduseres. I Vækerøveien sør for Røakrysset vil det fortsatt være mye kø inn
mot krysset.
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Fjerning av svingefelt i Røakrysset frigjør arealer til tilrettelegging for andre trafikantgrupper. Fjerning
av bensinstasjonen, og forbedret trafikksituasjon nord i Vækerøveien og i Griniveien gjør situasjonen
i krysset mer oversiktlig og håndterbar for gående og syklende.
Området vil totalt sett være mindre preget av biler og kø, og opphold i området og kryssing av veiene
vil oppleves som tryggere.
Kollektivknutepunkt:
Lokalisering av bussholdeplasser nær T-banen åpner for smidige overganger mellom T-bane og buss.
Oppgradering av byrommet rundt T-banen vil skape et mer attraktivt kollektivknutepunkt tilrettelagt
for opphold. Bussholdeplasser for retning nord-sør lokaliseres i Vækerøveien sør for Røakrysset.
På grunn av stor trafikk inn mot Røakrysset fra sør vil kollektivavviklingen bli noe forhindret da
bussene blir stående i samme kø som bilene.
Samlet sett: Middels positiv konsekvens
K3-2

Lokk

Potensial for sentrumsutvikling
Konsept K3-2 gir noe redusert trafikk i Vækerøveien og gjennomgangstrafikken over Røakrysset i østvest-retning legges i lokk. Røakrysset får dermed kun lokaltrafikk i nord-sør-retning og kun trafikk
knyttet til adkomst til eiendommene i øst-vest-retning.
Reduksjon/fjerning av trafikk i Røakrysset fjerner behovet for svingefelt i Vækerøveien og frigjør
arealer til tilrettelegging for andre trafikantgrupper. Sammenhengende sykkelvei etableres under
lokket. Det kan derfor vurderes å tilrettelegge arealene over lokket i Griniveien, øst og vest for
Røakrysset, som en shared space løsning.
Fjerning av behovet for venstre-/høyresving for Vækerøveien i Røakrysset, muliggjør høyere fart i
Vækerøveien. Det er derfor avgjørende at det innføres fartsreduserende tiltak for å redusere
virkningen av Vækerøveien som en barriere og bedre forbindelsen på tvers av veien.
Kollektivknutepunkt
Bussholdeplass i Vækerøveien lokaliseres nær T-banen for smidige overganger. Busser på Griniveien
som i dag svinger ned Vækerøveien vil måtte kjøre en omvei via Sørkedalsveien, da lokket hindrer
direkte sving i Røakrysset.
Samlet sett: Liten/Middels positiv konsekvens
K3-3 Lang tunnel

Potensial for sentrumsutvikling
Konsept K3-3 gir noe mindre reduksjon i trafikken langs Griniveien og langs Vækerøveien enn
konsept K3-1 kort tunnel. Trafikksituasjonen langs Griniveien og i Vækerøveien nord for Røakrysset
vil forbedres og barrieren som veiene skaper vil reduseres. I Vækerøveien sør for Røakrysset vil det
fortsatt være mye kø inn mot krysset.
Fjerning av svingefelt i Røakrysset frigjør arealer til tilrettelegging for andre trafikantgrupper. Fjerning
av bensinstasjonen, og forbedret trafikksituasjon nord i Vækerøveien og i Griniveien gjør situasjonen
i krysset mer oversiktlig og håndterbar for gående og syklende.
Området vil totalt sett være mindre preget av biler og kø. Opphold i området og kryssing av veiene vil
oppleves som tryggere, men trafikkbelastningen generelt vil være større enn K3-1 kort tunnel.
Kollektivknutepunkt:
Vurderes å ha samme konsekvens som konsept K3-1.
Samlet sett: Liten/Middels positiv konsekvens
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K4 Vei dagen

Potensial for sentrumsutvikling
Trafikktallene for vei i dagen viser noe reduserte trafikk. Fartsreduserende tiltak og fjerning av
svingfelt fører imidlertid til at køsituasjonen i Griniveien og Vækerøveien fortsatt vil være
problematisk.
Fjerning av svingefelt i Røakrysset frigjør arealer til tilrettelegging for andre trafikantgrupper.
Området vil likevel være preget av biler og kø, som vil skape en uoversiktlig situasjon for fotgjengere
og syklister.
Kollektivknutepunkt:
Både Vækerøveien og Griniveien er preget av kø, og dette fører til at bussene blir stående i samme
kø som bilene. Det vil derfor være vanskelig å skape god vilkår for kollektivavviklingen i dette
konseptet.
Samlet sett: Ingen konsekvens.
Oppsummering
Tabell 32: Krav B5 - Vurdering og rangering
Krav B5: Attraktivt sentrumsområde
Konsept

Vurdering

Rangering

K1-1

+++

1

K1-2

++

2

K3-1

++

2

K3-2

++/+

4

K3-3

++/+

4

0

6

K4
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6.10.4
B6

Tilretteleggelse for syklister
Sammenhengende sykkelveinett

Vurderingskriterier:
Tilretteleggelse for syklister vurderes ut fra konseptenes tilretteleggelse for sammenhengende
sykkelveinett.
Sykling på Røa
Det er i dag ikke tilrettelagt for syklister gjennom Røa-området og
det er heller ikke etablert et sammenhengende sykkelveinett.
For å øke antall syklister er det viktig at det tilrettelegges et
sammenhengende sykkelnett som oppleves trygt, effektivt og
attraktivt. Gjennom Røa er det mange såkalte «transportsyklister»,
som ikke har målpunkt i Røa. I tillegg er det et ønske om at flere
skal benytte sykkelen til/fra Røa sentrum og som del av en lengre
kollektivreise. Både i sentrum og ved kollektivknutepunkt er det
viktig med sikker og tilstrekkelig sykkelparkering.
I vurderinger knyttet til sykkeltilbudet, er det fokusert på hvilken
grad av fysisk tilrettelegging som vil være mulig i de ulike
konseptene. Det er imidlertid også en rekke andre faktorer som
påvirker bruk av sykkel, og gange, som transportmiddel:
Arealbruk for å sikre biluavhengig mobilitet
Høy tetthet av boliger og arbeidsplasser rundt knutepunkt
Fortetting langs kollektivtraseer
Høy arealutnyttelse i lokalsentra
Variert og dekkende handels- og servicetilbud i lokalsentra
Biltilbud
Parkering (kapasitet og pris)
Sammenlignbar reisetid sykkel/bil
Årstid/klima
Været (mer sykkelbruk på godværsdager og i lengre fine perioder)
Vinterdrift
Drift og vedlikehold
Feiing høst/vår
Utbedring av hull, kanter, oppmerking mm
Ivaretakelse av gode gange- og sykkelløsninger i anleggsperioder
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Vurdering av konseptene
Dagløsningen i de ulike konseptene forutsetter gjennomgående sykkelvei med fortau langs sørsiden
av Griniveien/Sørkedalsveien i øst-vest-retning. Dette vil gi et sammenhengende tilbud gjennom
Røaområdet i øst-vest retning. Det planlegges sykkelvei med fortau i Bærum frem til bygrensa, og i
øst er det i dag sykkelvei med fortau fra kryss ved Sørkedalsveien og videre mot Smestadkrysset.
I dag er det etablert sykkelfelt langs Vækerøveien nord for Røakrysset til rundkjøring ved
Sørkedalsveien. Videre nordover er det planer om å etablere sykkelvei øst for veien. Det forutsettes
etablert tosidig sykkelfelt også sør for Røakrysset. Det foreligger planer om tosidig sykkelfelt langs
Vækerøveien mellom Røa og Bærumsveien. Ved å etablere sykkelfelt også sør for krysset, etableres
et enhetlig system gjennom de mest tettbebygde områdene.
De fysiske løsningene gjennom Røakrysset vil være like i konseptene uten lokk; K1-1, K3-1, K3-3 og
K4. Forskjellen i konseptene vil være ulikt trafikknivå. For konsepter med lokk vil syklister langs
Griniveien som skal gjennom Røakrysset kunne velge enten å sykle langs sykkelvei under lokket eller i
dagen over lokket og krysse Vækerøveien.
I alle konseptene etableres et sammenhengende sykkeltilbud for både syklister i øst-vest og nord-sør
retning. Konseptene vurderes å være en positiv forbedring sammenlignet med Nullalternativet.
Videre er konkrete forhold knyttet til utforming og trafikale forhold for de enkelte konseptene
nærmere vurdert.
K1-1 To tunneler

Ved kryssing av ny tunnel i nord-sør retning føres sykkelveien langs Sørkedalsveien under ny veiarm.
Dette er en fordel da syklistene kan krysse konfliktfritt, men samtidig en ulempe da traséen blir mer
kupert og får brattere stigning over en kortere strekning.
Trafikken i Røakrysset reduseres betraktelig, slik at det vil være tryggere og mer attraktivt å sykle til
og fra sentrum.
Stor positiv konsekvens.
K1-2 Tunnel og lokk

Sykkelvei langs sørsiden av Griniveien videreføres under lokket og ivaretar en gjennomgående
løsning for syklister i øst-vest-retningen. Syklister som skal svinge fra Griniveien til Vækerøveien, må
sykle opp på lokket til sykkelfeltene langs Vækerøveien.
Røakrysset omformes til en gjennomgående gate med avkjøringer til eiendommer i Griniveien over
lokket. Trafikken langs Vækerøveien reduseres betraktelig, slik at det vil være tryggere og mer
attraktiv å sykle til og fra sentrum.
Stor positiv konsekvens.
K3-1 Kort tunnel

Trafikken i Røakrysset reduseres betraktelig langs Griniveien. I Vækerøveien hvor syklister må krysse
vil trafikken fortsatt være høy, med en ÅDT på ca. 10.800 kjt/d. Ved å prioritere de myke trafikantene
i krysset, vil det være stor sannsynlighet før kødannelser sørover i Vækerøveien. Her etableres det
separate sykkelfelt, og dette vil sammenlignet med Nullalternativet gi bedre forhold for syklistene.
De høye trafikkmengdene vil imidlertid skape barrierer og føre til at mange syklister allikevel føler
seg utrygge. Sammenlignet med Nullalternativet vurderes konseptet til å være tryggere og mer
attraktiv for syklister til og fra sentrum.
Middels positiv konsekvens.
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K3-2 Lokk

Sykkelvei langs sørsiden av Griniveien videreføres under lokket og ivaretar en gjennomgående
løsning for syklister i øst-vest-retningen. Syklister som skal svinge fra Griniveien til Vækerøveien, må
sykle opp på lokket til sykkelfeltene langs Vækerøveien.
Røakrysset omformes til en gjennomgående gate med avkjøringer til eiendommer i Griniveien over
lokket. Trafikken langs Vækerøveien reduseres noe, men er fortsatt høy med en ÅDT på ca. 9400
kjt/d. Her etableres det separate sykkelfelt som gir bedre forhold for syklistene sammenlignet med
Nullalternativet. Som for konsept K3-1 vil de høye trafikkmengdene skape barrierer og føre til at
mange syklister allikevel føler seg utrygge.
Sammenlignet med Nullalternativet vurderes konseptet til å være tryggere og mer attraktiv for
syklister til og fra sentrum på grunn av reduserte trafikkmengder inn mot Røakrysset.
Middels positiv konsekvens.
K3-3 Lang tunnel

Trafikken i Røakrysset reduseres betraktelig langs Griniveien. I Vækerøveien hvor syklister må krysse
vil trafikken fortsatt være høy, med en ÅDT ca. 11.200 kjt/d. Ved å prioritere de myke trafikantene i
krysset, vil det være stor sannsynlighet før kødannelser sørover i Vækerøveien. Her etableres det
separate sykkelfelt som gir bedre forhold for syklistene sammenlignet med Nullalternativet. De høye
trafikkmengder vil imidlertid gi en større barriere og føre til at mange syklister allikevel føler seg
utrygge.
Sammenlignet med Nullalternativet vil det være tryggere og mer attraktiv å sykle til og fra sentrum
på grunn av sammenhengende sykkeltilbud og reduserte trafikkmengder inn mot Røakrysset.
Middels positiv konsekvens.
K4 Vei i dagen

Trafikken i Røakrysset reduseres noe, men vil fortsatt være høy i alle veilenkene inn mot krysset. Ved
å prioritere de myke trafikantene i krysset, vil det være stor sannsynlighet før kødannelser sørover i
Vækerøveien. Her etableres det separate sykkelfelt som gir bedre forhold for syklistene
sammenlignet med Nullalternativet.
På lik linje med de andre konseptene vil det være tryggere og mer attraktiv å sykle til og fra sentrum
på grunn av at det etableres et sammenhengende sykkeltilbud. Høye trafikkmengder vil imidlertid
skape en større barriere og føre til at mange syklister allikevel føler seg utrygge.
Liten positiv konsekvens.
Oppsummering:
Tabell 33: Krav B6 – Vurdering og rangering
Krav B6: Bedre tilretteleggelse for sykkel
Konsept

Vurdering

Rangering

K1-1

+++

1

K1-2

+++

1

K3-1

++

4

K3-2

++

4

K3-3

++

4

K4

+

3
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6.11 Evaluering av krav som angår hensyn til omgivelser, samfunn
og miljø
Det vil i det følgende bli gitt en evaluering av konseptene opp mot de fastsatte kravene som angår
hensyn til omgivelser, samfunn og miljø. Kravene er sortert etter tema og evalueres på samme måte
som kravene i kap. 6.10.

6.11.1
B2

Mindre lokale utslipp
Antall utkjørte kjøretøykilometer skal reduseres i 2030

Vurderingskriterier
Konsekvensene av mindre lokale utslipp vurderes ut fra konseptenes endring i trafikkarbeid
(kjøretøykilometer) sammenlignet med Nullalternativet.
Om luftforurensing og grenseverdier
Ved beregning av utslipp til luft, benyttes antall kjøretøykilometer. Disse ganges opp med en
fremtidig prognose for kjøretøyenes utslippsfaktorer ved ulike kjøretøyhastigheter. Ved vurdering av
utslipp fra kjøretøy må det i tillegg tas hensyn til fordelingen av tunge og lette kjøretøy, samt veiens
stigning.
For en dagsone vil luftforurensingen slippes jevnt ut over strekningen. Vær og vind vil bidra til
spredning og fortynning av forurensingen. Forurensingskonsentrasjonen vil avta raskt med økende
avstand fra veien. Tunneler og kulverter samler derimot opp og konsentrerer luftforurensing som
slippes ut ved portalene. Ved portalene vil det derfor være et større område med forhøyet
konsentrasjon. Utstrekningen på dette området avhenger blant annet av klimaet i området og
hastigheten på lufta ut av tunnelen. Generelt er det anbefalt å ikke etablere bebyggelse med følsomt
arealbruk nærmere enn 100 meter fra en tunnelportal med denne trafikkmengden.
Tabell 34 viser anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging
av virksomhet eller bebyggelse i T-1520.
Tabell 34: Anbefalte grenser og kriterier for luftforurensning, T-1520. (mikrogram/m3)
Komponent

Luftforurensningssone1)
Gul sone

Rød sone

3

PM10

35 µg/m 7 døgn per år

50 µg/m3 7 døgn per år

NO2

40 µg/m3 vintermiddel2)3)

40 µg/m3 årsmiddel3)

Helserisiko

Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis
ikke ha helseeffekter.

Personer med luftveis– og
hjertekarsykdom har økt risiko
for negative helseeffekter.
Blant disse er barn med
luftveislidelser og eldre med
luftveis- og hjertekarlidelser
mest sårbare.

1) Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.
2) Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30. april.
3) Gul sone tilsvarer luftkvalitetskriteriene (100 µg/m3 timemidlet) og rød sone kravene i forurensingsforskriften (200 µg/m3 timemidlet).

Vurdering av utslipp for Røa
For Røa er det gjort en enkel vurdering av luftforurensing basert på endring i trafikkarbeid innenfor
analyseområdet. Det er gjort en overslagsberegning for nord-sør tunnelen i Konsept K1-1. Basert på
erfaring fra andre prosjekter, viser beregningene at det er en viss sannsynlighet for at det ved
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tunnelportalene vil være gul luftkvalitetssone for NO2. Ved vurdering av konsepter er det i tillegg
derfor vurdert at konsepter med tunnel kan gi noe forverring av luftkvaliteten i begrensete områder.
I de videre utredningene anbefales det at det gjøres ytterligere vurderinger av luftforurensingen
basert på mer nøyaktige beregninger, forutsetninger og stedlige forhold. Mulige avbøtende tiltak
som f.eks. luftetårn bør også vurderes.
Tabell 35: Vurdering av luftforurensning

Konsept

Trafikkarbeid
(kjt/km)

Endring
fra Nullalternativ

Vurdering

Rangering

Kommentar

Nullalternativ 2030

56 800

K1-1: To
tunneler

57 900

2.0 %

-

5

Økning i trafikkarbeid gir liten negativ
konsekvens.

K1-2: Lokk
og tunnel

58 200

2.5 %

-

5

Økning i trafikkarbeid gir liten negativ
konsekvens.

K3-1: Kort
tunnel

56 100

-1.2 %

0

2

Marginal reduksjon i trafikkarbeid, men
konsentrert utslipp ved to tunnelmunninger. Samlet sett ingen konsekvens.

K3-2: Lokk

56 600

-0.3 %

0

2

Ingen konsekvens.

K3-3: Lang
tunnel

55 700

-1.9 %

0

2

Marginal reduksjon i trafikkarbeid, men
konsentrert utslipp ved to tunnnelmunninger. Samlet sett ingen konsekvens.

+

1

Reduksjon i trafikkarbeid gir liten positiv
konsekvens.

K4: Vei i
dagen

6.11.2
B3

51 100

-10.0 %

Redusert støynivå
Forbedret situasjon for den mest støyutsatte bebyggelsen langs Griniveien og Vækerøveien i
2030

Metode for vurdering av konsekvenser for støy
Det er tatt utgangspunkt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy,
arealplanlegging T-1442 [1], for vurdering av trafikkstøy for konseptene.
I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner:
o
o

Rød støysone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul støysone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Retningslinjens kriterier for soneinndeling er gjengitt i Støyforholdene ved en bolig betraktes ofte
som tilfredsstillende hvis den er utenfor gul støysone. Det er derfor tatt utgangspunkt i dette for de
følgende vurderingene.
Som utgangspunkt for støyberegningene er ÅDT fra transportmodellberegningene benyttet.
Støykartleggingen av Nullalternativet er presentert som støysonekart. Dette er illustrert i Figur 63.
Det er i kartene kun tatt hensyn til veitrafikkstøy da kartene benyttes som sammenligningsgrunnlag
for endringer i veitrafikken.
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Tabell 36Støyforholdene ved en bolig betraktes ofte som tilfredsstillende hvis den er utenfor gul
støysone. Det er derfor tatt utgangspunkt i dette for de følgende vurderingene.
Som utgangspunkt for støyberegningene er ÅDT fra transportmodellberegningene benyttet.
Støykartleggingen av Nullalternativet er presentert som støysonekart. Dette er illustrert i Figur 63.
Det er i kartene kun tatt hensyn til veitrafikkstøy da kartene benyttes som sammenligningsgrunnlag
for endringer i veitrafikken.
Tabell 36 - Kriterier for støysoneinndeling iht. T-1442.

Støykilde

Veitrafikk

Gul sone

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
kl. 23 – 07

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
kl. 23 – 07

Lden20 55 dB

L5AF 70 dB

Lden 65 dB

L5AF 85 dB

Figur 63: Støysonekart for Nullalternativet.

20

Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB ekstra
tillegg på henholdsvis natt og kveld. L5AF og L5AF er det statistiske maksimale støynivået som
overskrids av 5 % av hendelser. Indeksene AF og AS beskriver egenskaper for veiing og tidsmidling.
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Konsekvenser for støy
Med utgangspunkt i trafikktallene for de konseptene er det gjort en kvalitativ vurdering av
støybelastningen, som sammenlignes opp mott Nullalternativet. Området rundt Røakrysset
kjennetegnes av forholdsvis høy tetthet på boligbebyggelse. Boligene ligger tett og rundt nordre
delen av Vækerøveien er det flere boligblokker med mange boenheter.
Som grunnlag for vurderingen er det tatt utgangspunkt i endringen av trafikkmengde og hastighet for
de viktigeste veilenkene i konseptene. Røaområdet er inndelt i mindre delområder tilsvarende de
forskjellige veistrekningene hvor trafikkmengdene forventes å endres som følge av tunnelene. Figur
64 viser de boligområder som får forandret støybildet ved en eller flere av de foreslåtte konseptene.

Figur 64: Boligområder langs de større veiene i området.

Tabell 37 viser hvordan støybelastningen endres med de forskjellige konseptene. Det er de
støyutsatte boligene, i gul eller rød støysone, i Nullalternativet som er det er tatt hensyn til. Tabellen
oppgir også hvor mange boenheter som er støyutsatt i Nullalternativet for det aktuelle området.
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For å gi rom til de forskjellige tunnelløsningene vil det være nødvendig med et større antall
innløsinger av hus i de ulike konseptene. I tilfelle disse innløsinger påvirker antallet støyutsatte
boliger i et område for et gitt konsept er dette også beskrevet i tabellen.
En endring i støynivå på ca. 9-10 dB oppleves som en halvering/dobling av støyen. Laveste merkbare
forandring er ca. 2 dB.
Tabell 37: Påvirkning på støybelastningen i ulike boligområder i de forskjellige konseptene.

Antatt omtrentlig forskjell i støynivå sammenlignet med Nullalternativet.
Griniveien
nordvest (1)
Ant. støy- Ca. 150 stk.
utsatte i boenheter
0-alt.

Griniveien ved
Røakrysset (2)

Sørkedalsvn.
nord (3)

Sørkedalsvn. ved
Røakrysset (4)

Sørkedalsvn.
sørøst (5)

Vækerøvn. ved
Røakrysset (6)

Vækerøvn.
sør (7)

Ca. 30 stk.
boenheter

Ca. 110 stk.
boenheter

Ca. 70 stk.
boenheter

Ca. 40 stk.
boenheter

Ca. 100 stk.
boenheter

Ca. 190 stk.
boenheter

K1-1

>10 dB ned

>10 dB ned

uendret

5-6 dB opp

uendret
ca. 30 stk.
boenheter

>10 dB ned

9 dB ned

K1-2

uendret

>10 dB ned
ca. 20 stk.
boenheter

uendret

6 dB opp

uendret

9-10 dB ned

10 dB ned

K3-1

>10 dB ned
ca. 140 stk.
boenheter

7 dB ned

uendret

5 dB opp

uendret

5 dB ned

2 dB ned

K3-2

uendret

>10 dB ned

uendret

5 dB opp

uendret

2 dB ned

2 dB ned

K3-3

8 dB ned

7 dB ned

uendret

3 dB opp

2 dB ned

3 dB ned

1 dB ned

K4

2 dB ned

uendret

3 dB opp

1 dB ned

3-4 dB ned

1 dB ned

3 dB ned

Vurdering av konseptene
K1-1 To tunneler

Tunnelen i nord minsker trafikken på Griniveien kraftig, og dette vil gi en sterk forbedring av
støyforholdene på Griniveien. Effekten forventes å bli mer enn 10 dB hvilket oppleves som minst en
halvering av støyen. Det samme gjelder for Vækerøveien. Den positive effekten trekkes dog noe ned
av den store trafikkøkningen ved boligbebyggelsen mellom Sørkedalsveien og Røahagan (område 4).
Skoler og barnehager regnes som støyfølsom bebyggelse. Husebyskole (områdde 5) vil i konsept K1-1
få en liten økning på 0,5-1 dB. Dette er fordi trafikktallene på Sørkedalsveien forventes å være noe
høyere sørøst for foreslått tunnelmunning ved Hovseterkrysset. Røa menighets barnehage (område
6) vil for K1 konseptene gi størst reduksjon i støy siden trafikken på Vækerøveien minsker kraftig for
disse konseptene.
Stor positiv konsekvens.
K1-2 Tunnel og lokk

Dette konseptet gir også en sterk forbedring langs Vækerøveien, men lokket over Griniveien i
Røakrysset dekker ikke inn boligene mot nordvest (område 1). Som for konsept K1-1, vil Røa
menighets barnehage oppleve en betydelig reduksjon i støy sammenlignet med Nullalternativet.
Middels til stor positiv konsekvens
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K3-1 Kort tunnel

Konseptet tilsvarer K1-1, men uten nord-sydlig tunnel mellom Vækerøveien og Hovseterkrysset. Det
er også her en tydelig merkbar støyreduksjon for boligene langs Griniveien (område 1 og 2).
Middels positiv konsekvens.
K3-2 Lokk

Konseptet tilsvarer K1-2 med lokk over Griniveien ved Røakrysset, men uten nord-sydlig tunnel. For
boligene langs Griniveien ved krysset (område 2) og legekontoret vil støynivåene minske sterkt. Det
er imidlertid få støyfølsomme boliger i dette området. Boligene ved Sørkedalsveien for på sin side en
betydende støyøkning.
Liten positiv konsekvens
K3-3 Lang tunnel

Konseptet utgjør en lang tunnel fra nordvestre del av Griniveien (Harald Løvenskjolds vei) helt ned til
Ostadalskrysset [3]. Dette gir en merkbar støyminskning for Griniveien og nordre Vækerøveien
(område 6). Også her har man en økning av støyen på Sørkedalsveien, men den er mindre enn i K1konseptene.
Lite til middels positiv konsekvens.
K4

Man vil få noe høyere støynivåer på Sørkedalsveien, men samtidig noe lavere nivåer ved krysset
Vækerøveien – Griniveien. Omfanget trekkes dog opp litt siden det er flere boliger som får minsket
støy. Øvrige endringer er ubetydelige i forhold til nullkonseptet
Liten positiv konsekvens
Oppsummering
Tabell 38 viser konsekvensvurdering og rangeringen for de forskjellige konseptene.
Tabell 38: Samlet konsekvens og rangering støy
Krav B3 Redusert støynivå
Konsept

Vurdering

Rangering

K1-1

+++

1

K1-2

++/+++

2

K3-1

++

3

K3-2

0/+

6

K3-3

+/++

4

+

5

K4
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6.11.3
B7

Begrenset inngrep i natur- og kulturmiljø
Begrense inngrep i viktige områder for natur- og kulturmiljø.

Vurderingskriterier
Det skal gis en kvalitativ redegjørelse for verdier i området. Begrenset inngrep i natur- og kulturmiljø
vurderes så ut fra konseptenes antatte omfang/inngrep i disse verdiene.
Naturmiljø
Naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Naturmiljøet er av betydning for dagens situasjon i Røa og
må hensynstas når tiltak skal utformes. På samme måte kan naturmiljø være med på å skape et
behov for tiltak hvis dagens situasjon fører til at naturtyper og artsforekomster reduseres.
For naturmiljø utgjør Lysakerelva med Grinidammen og Mærradalen de viktigste naturområdene
innenfor planområdet. Mærradalen er et område med meget store naturverdier med sin kalkrike
berggrunn, gunstige lokalklimatiske forholdene som preger vegetasjonen og er et stort viltområde
med rikt fugleliv.
Røa området omfatter vernede vassdrag. Lysakerelva er det nest største vassdraget i Oslo. Her finnes
en rik vegetasjon, med flere edellauvskogstyper, og fugleliv. Det er sterke restriksjoner på inngrep
nærmere enn 20 m fra vassdrag noe som kan være av betydning for tiltaket i Røa krysset.
Vurdering av konseptene
K1-1 To tunneler

Rundkjøring vest for Huseby skole sammen med ny vei og tunnelportal går alle inn i naturområder i
Mærradalen. Dette berører naturtypen gråor-heggeskog og områder hvor det er registrert mye fugl. I
tillegg forventes det at tunnelportal og tilhørende vei i dagen medfører store inngrep i de øvre åpne
delene av Mærrabekken.
Rundkjøring og utvidet vei mot Hovseterkrysset medfører utvidelse av eksisterende bru over
Mærradalen. Tiltaket vil øke barrierevirkningen og redusere muligheter for forflytning av småvilt
mellom naturområdene i Hovseterdalen og Mærradalen.
Stor negativ konsekvens
K1-2 Tunnel og lokk, K3-1 Kort tunnel, K3-2 Lokk

Konseptene vurderes til å være uendret sammenlignet med Nullalternativet.
K3-3 Lang tunnel

Det etableres en rundkjøring i vest som er lokalisert rett øst for bruen over Lysakerelva. Konseptet
innebærer også tilretteleggelse for sykkelvei og fortau i ytterkant av rundkjøringen, og dette tiltaket
vil kunne påvirke naturmiljøet ved Lysakerelva.
I øst kommer tunnelen ut i Sørkedalsveien like øst for krysset ved Ostadalsveien. Det etableres på- og
avkjøringsramper som medfører en ombygging av T-banebru, samt utvidelse av bru over
Mærradalen. Veien forutsetter å følge dagens trasé frem til Hovseterkrysset, men utvides slik at det
blir fire felt og sykkelvei med fortau på hele strekningen. Utvidelse av bruen vil øke
barrierevirkningen og redusere muligheter for forflytning av småvilt mellom naturområdene i
Hovseterdalen og Mærradalen. Inngrepene i de berørte områdene vurderes imidlertid til å være
begrenset.
Stor negativ konsekvens
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Konsept K4 Vei i dagen

Konseptet vurderes til å være uendret sammenlignet med Nullalternativet.
Kulturminner og -miljø
Et kulturmiljø er definert som et område hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet
eller sammenheng, mens kulturminner er definert som «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til», jfr.
kulturminneloven § 2, første ledd.
Bevaringsverdig bebyggelse på Røa

På Røa er det flere bygninger og bygningsmiljøer som er å regne som bevaringsverdige. Flere av disse
er registrert i SEFRAK-registeret 21 og noen er i tillegg også registrert i Riksantikvarens database
Askeladden. Figur 65 gir en oversikt over kulturminner i planområdet.

Figur 65: Oversikt over kulturminner i planområdet [31]

21

SEFRAK = Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. SEFRAK-registeret inneholder informasjon om bygninger
og rester etter bygninger eldre enn hundre år.
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Vurdering av konseptene
Med unntak av et forhistorisk gravfelt på Huseby, er det innenfor planområdet på Røa kun bevart
nyere tids kulturminner.
Røa sentrum består i hovedsak av bolig- og sentrumsbebyggelse som har vokst fram fra ca. 1930tallet. Bygningsmiljøet er generelt sett vanlig forekommende og fragmentert, og inneholder
bygninger av begrenset kulturhistorisk verdi. På Røa finnes det også småhusbebyggelse med en viss
form for kulturkarakter. Dette kommer fram ved at de enkelte boligområdene er fra samme
tidsperiode, har tilnærmet samme byggestil og at de er planlagt med mye luft og grønt mellom
småhusene. I tilknytning til sentrumsområdet er det også enkelte eldre bygninger og bygningsmiljøer
av lokalhistorisk interesse.
K1-1 To tunneler

Konseptet innebærer at bolighus og bryggerhus i Vækerøveien 169 (ID 164670), som er lokalt
listeført22, kan bli berørt av nytt kryss og vei til tunnel i nord-sør retning. Trasé og krysslokalisering for
nord-sør tunnel er ikke avklart, og man vil kunne hensynta bevaring av denne eiendommen i videre
planfaser. I tillegg vil etablering av rundkjøring ved Røahagan medføre inngrep i eiendommene
Griniveien 1 (verkstedbygninger vernet etter plan- og bygningsloven, ID 164842). Bygning nærmest
krysset er ikke vernet, men ligger på eiendommen. Prosjektert Grinivei følger fasaden til de øvrige
bygningene/husene opp mot Røakrysset. Skal man unngå å komme i konflikt med bygningen, gir
dette store konsekvenser for veiløsning.
Liten negativ konsekvens
K1-2 Tunnel og lokk

Konseptet innebærer at bolighus og bryggerhus i Vækerøveien 169 kan bli berørt, som beskrevet
under konsept K1-1.
Som i konsept K1-1 vil også etablering av rundkjøring ved Røahagan medføre inngrep i eiendommen
Griniveien 1. I tillegg er det sannsynlig at arbeid med lokk kan medføre inngrep i eiendommene
Griniveien 6 (stasjonsbygning og stall, lokalt listeført gul liste, ID164012) samt Vækerøveien 203
(gammel landhandel vernet etter plan- og bygningsloven, ID164872).
Ved videre detaljering av løsningene, bør det tilstrebes å minimere inngrep og påvirkning i
anleggsfasen.
Liten negativ konsekvens
K3-1 Kort tunnel

Som i K1-1 vil etablering av rundkjøring ved Røahagan medfører inngrep i eiendommen Griniveien 1.
Liten negativ konsekvens
K3-2 Lokk

Konseptet medfører, som i de andre konseptene, inngrep Griniveien 1 ved etablering av rundkjøring
ved Røahagan.
Som for konsept K1-2 er det sannsynlig at arbeid med lokk kan medføre inngrep i eiendommene
Griniveien 6 og Vækerøveien 203.
Liten negativ konsekvens

22

registrerte kulturminnene som ikke er formelt fredet eller vernet, men listeførte som bevaringsverdige
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Konsept K3-3 Lang tunnel

Det forventes at konseptet ikke medfører konsekvenser for kulturmiljø. Det bemerkes dog at
konseptet medfører utvidelse av Sørkedalsveien forbi Huseby skole, hvor det ligger en eldre
skolebygning som er lokalt listeført (gul liste).
Ingen konsekvens
Konsept K4 Vei i dagen

Konseptet vurderes til å være uendret sammenlignet med Nullalternativet.
Oppsummering
Tabell 39: Krav B7 - Vurdering og rangering
B7: Begrenset inngrep i natur- og kulturmiljø
Konsept

Konsekvens
naturmiljø

Konsekvens
kulturmiljø

Samlet vurdering

Rangering

K1-1

---

-

--

6

K1-2

0

-

-

2

K3-1

0

-

-

2

K3-2

0

-

-

2

K3-3

-

0

-

2

K4

0

0

0

1

6.12 Absolutte krav
Det er definert to absolutte krav:
A1

Redusere biltrafikken:
Biltrafikken på Griniveien skal reduseres med 50 % i 2030
Biltrafikken i Røakrysset skal reduseres med 40 % i 2030

A2

Redusere ulykkesrisikoen i Røakrysset

Kravene er benyttet ved grovsiling av konseptene, og omtales kun kort her.
Trafikkbelastning i dagen som er grunnlaget for vurderingene, både samlet sett i Røakrysset og
spesielt i Griniveien her gjennomgangstrafikken er stor. Redusert trafikknivå og forbedret utforming
gir redusert ulykkesrisiko.
K1-konseptene gir den klart beste avlastningen av Røakrysset og dermed best forbedring i
ulykkesrisikoen. K3-konseptene reduserer trafikken i stor grad, men mindre enn i K1-konseptene. K4
gir liten avlastning på trafikksituasjonen og gir liten forbedring i trafikksikkerhetsbildet. Konseptet
oppfyller ikke det absolutte kravet A1 knyttet til redusert biltrafikk.
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6.13 Oppsummering alternativanalysen
Hovedfunnene fra alternativanalysen oppsummeres i det følgende. Det vil i kapittel 8 bli presentert
en samlet vurdering og anbefaling av hvilket konsept som foreslås videreført i forprosjektfasen.

6.13.1

Investeringskostnader

Tabell 40 viser investeringskostnad for konseptene. Det er K4 Vei i dagen som har den laveste
investeringskostnaden. Den lave investeringskostnaden kommer i hovedsak av at konseptet
forutsetter tiltak på dagens veier ved etablering av miljøgater. K1-1 To tunneler har den høyeste
investeringskostnaden. Den høye investeringskostnaden er knyttet til at konseptet innebærer
bygging av to tunneler.
Tabell 40: Investeringskostnad P50 (mill.kr.)

K1-1
Investeringskostnad
P50 (mill. kroner)

6.13.2

1070

K1-2

K3-1

890

650

K3-2
460

K3-3

K4

710

210

Samfunnsøkonomisk nytte

I den samfunnsøkonomiske analysen er netto nåverdien av de ulike konseptene beregnet.
Resultatene er gjengitt i figuren under.

Figur 66 Netto nåverdi for de ulike konseptene (mill. kr, 2014-priser)

Figuren viser at konsept K1-2 har den høyeste nettonåverdien på 871 mill. kroner. Konseptet K3-3
har den laveste netto nåverdien på - 110 mill. kroner. Det er i hovedsak trafikantnytten og
investeringskostnaden som er de største komponentene i nettonåverdien og som varierer mest
mellom konseptene.
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6.13.3

Kravoppnåelse

I det følgende gis en oppsummering av analysen med hensyn på de fastsatte kravene.
Tabell 41: Kravoppnåelse for krav som angår prosjektets funksjon

Krav som angår prosjektets funksjon

KRAV

VURDERING
K3-1 K3-2
+
+

K1-1
+/++

K1-2
+/++

Bedret trafikksikkerhet ved redusert antall
konfliktpunkter

0/-

0

0/-

0

+

0/+

B5

Attraktivt sentrum for opphold

+++

++

++

++/+

++/+

0

B6

Bedre tilretteleggelse for syklister

+++

+++

++

++

++

+

B1

Mer tilgjengelighet til Røa sentrum (i prioritert
rekkefølge) for gange, sykkel og kollektivtrafikk

B4

K3-3
+/++

K4
+

For krav knyttet til prosjektets funksjon kommer K1-konseptene samlet sett best ut, deretter K3konseptene og til sist Konsept K4. Konseptene med tunnel der trafikken legges under bakken både i
øst-vest og nord-sør retning gir best avlastning av trafikken gjennom Røa sentrum. Trafikken
forflyttes imidlertid til andre områder, slik at trafikksikkerheten i utvalgte punkt reduseres.
Avbøtende tiltak for å bedre trafikksikkerheten må vurderes nærmere ved en eventuell videreføring
av konseptene.
Tabell 42: Kravoppnåelse for krav som angår hensyn til omgivelser, samfunn og miljø

Krav som angår hensyn til omgivelser, samfunn og miljø

KRAV
K1-2
-

VURDERING
K3-1 K3-2
0
0

B2

Mindre lokale utslipp

K1-1
-

K3-3
0

K4
+

B3

Redusert støynivå

+++

++/+++

++

0/+

+/++

+

B7

Begrense inngrep i områder for natur- og
kulturmiljø

--

-

-

-

-

0

For krav som angår hensyn til omgivelser, samfunn og miljø kommer Konsept K4 samlet sett best ut.
Konseptet gir mindre lokale utslipp sammenlignet med Nullalternativet, men trafikken overføres til
veier utenfor planområdet og vil gi negative konsekvenser her. Alle konseptene gir forbedringer
knyttet til støy, spesielt i konsepter der mye av trafikken føres i tunnel/lokk. K1- og K3- konseptene
forutsetter større infrastrukturtiltak, dette er negativt i forhold til inngrep i områder for natur- og
kulturmiljø.
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7 Vurdering av egnethet for OPS
Byrådet har i sak 217/10 vurdert bruk av Offentlig-privat samarbeid (OPS) i forbindelse med større
utbyggingsprosjekter og oversendt sin vurdering til Bystyret som en orientering. I veileder for
konseptvalgutredning i Oslo kommune er det spesielt anmodet om at det vurderes muligheten for en
OPS-kontrakt i prosjektet. Med OPS siktes det her til bygge- og anleggsprosjekter hvor den private
leverandør etter forutgående konkurranse og bestilling skal utvikle, finansiere, bygge og drifte OPS
anlegget i en lang kontraktsperiode (Minimum 20 år). Livsløpskostnader er nærmere omtalt i
kap. 8.3 Usikkerhet.
I det følgende er forutsetninger og hovedkonklusjoner knyttet til vurderinger av egnethet for OPS
oppsummert. Utfyllende vurderinger finnes i dokumentasjonsrapport utarbeidet av Torkildsen & co
[38].

7.1 Forutsetninger
Det forutsettes at Røatunnelen ved en eventuell OPS-modell skal finansieres gjennom en leie- og
driftsavtale med OPS leverandøren. Kommunen sikrer gjennom OPS avtalen at OPS leverandøren
mottar et fast årlig vederlag for utbyggingen og driften av anlegget. Årlig vederlag deles inn i en
kapitalleie (finansieringskostnader for selve investeringen av tunnelen) og en forvaltning, drift og
vedlikeholdsleie (Driftsvederlaget).
Kommunen på sin side finansierer den årlige leiebetalingen bl.a. med hjelp av bompenger og andre
avsatte budsjettmidler. OPS leverandøren har dermed ingen inntektsrisiko for veianlegget, den er det
kommunen som bærer. Videre forutsettes det at OPS leverandøren heller ikke har risiko for
trafikkomfanget i tunnelen. Endres trafikkomfanget i avtaleperioden vil dette gi begge parter rett til
endring av driftsvederlaget, mens kapitalleien ligger uendret. Dette forholdet ivaretas ved at OPS
avtaleverket deles inn i en særskilt leieavtale for investeringen og en særskilt forvaltning, drift, og
vedlikeholdsavtale. Videre forutsettes det at kommunen før kunngjøring av konkurransen har
ervervet nødvendig grunn samt sørget for offentlig regulering av anlegget.
Konseptene K1-1, K1-2, K3-1, K3-2 og K3-3 omfatter løsningsalternativer med tunnel. Disse
konseptene har isolert sett noe ulike risikoprofiler. For enkelthets skyld behandles imidlertid alle
disse konseptene likt i OPS egnethetsvurderingen med mindre noe annet blir særskilt spesifisert.
Konsept K4 er uten tunnelløsning. Konseptet har en annen risikoprofil enn de med tunnel. K4 har
også relativt sett en mindre klar grense for OPS leverandørens ansvar for bygging, og da særlig drift
av veien. Konseptene med tunnel samt vei (som i K4 konseptet) har et mer definert grensesnitt mot
øvrige veianlegg. K4 har dessuten en byggekostnad (estimert til kr 148 mill. kr.) som er i nedre sjiktet
av hva som i finansmarkedet anses for å være attraktivt i et OPS prosjekt for veianlegg. Erfaringene
så lang hva gjelder finansiering av OPS prosjekter, viser at byggeprosjekter på under kr 100 millioner
er mindre interessante for finansmarkedet. I den påfølgende egnethetsvurderingen vil konsept K4
holdes utenfor de konkrete vurderingene.

7.2 Sammenstilling av vurderingene som er gjort i forhold til
tunnel-OPS
I tabellen på neste side er det foretatt en oppsummering av de forhold som er belyst og omtalt i
gjennomgangen av OPS:
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Tabell 43: Oppsummering av vurderingene av OPS

Kriterium som vurderes

Kommentar

For
OPS

Kan risikoelementene
identifiseres og fordeles på
en hensiktsmessig måte?

Modellen åpner for å anskaffe OPS avtalen
med anskaffelsesprosedyren forhandlet
konkurranse. Dette medfører at kommunen
gjennom konkurransen kan få identifisert de
ulike risikoene bedre enn ved åpen eller
begrenset anbudskonkurranse. Kommune kan
dermed åpne å få konkret priset risiko ved de
ulike usikkerheter og sikre riktig prising av
prosjektet.

X

Risiko knyttet til planlegging
regulering og innhenting av
tillatelse

Nøytral. Må avklares før konkurransen
gjennomføres.

X

Risiko knyttet til
grunnforhold og miljø

Nøytral. Må i størst mulig grad avklares før
konkurransen kunngjøres.

X

Risiko knyttet til byggefasen

Den er nøytral. Kommunen må både ved
egenregi og OPS sørge for at de har en god
kompetanse og kapasitet til å følge opp
prosjektet i alle ledd.

X

Risiko knyttet til forvaltning,
drift og vedlikehold

OPS for veianlegg viser at leverandøren
utfører meget godt drift- og vedlikehold.
Incitamentsstrukturen medfører at det ofte
tilrettelegges for nye og mer effektive
driftsløsninger enn ved offentlig eide
prosjekter. Det kan forventes av
driftskostnadene isolert sett er på nivå eller
lavere nivå enn kommunal egenregi

X

Risiko knyttet til
overskridelser på tid og
kostnad

Det er sannsynlighetsovervekt for at OPS
modellen vil medføre raskere ferdigstillelse av
tunnelen enn kommunal egenregi

X

Risiko knyttet til finansiering

Prosjektet vil la seg finansieres i markedet

X

Risiko knyttet til endring i
rammebetingelser, for
eksempel regelverk, lovverk.

Denne risikoen bør håndteres av kommunen.
Risikoen anses lav i forhold til hvilke
konsekvenser det får for kommunen.

X

Er det mulig å
funksjonsorientere kravene
til prosjektet?

Denne type veiprosjekter er godt egnet til å
anskaffe basert på funksjonskrav.

X

Kan de styringsmessige
hensyn ivaretas godt i OPSprosjektet

De styringsmessige hensyn kan ivaretas på en
god måte for kommunen med hjelp av et godt
gjennomarbeidet OPS avtaleverk og riktig og
tilstrekkelig kompetanse.

X

I hvilken grad kan bygging,
drift og vedlikehold
betraktes som en helhet?

Bygging, drift og vedlikehold kan i stor grad
betraktes som en helhet for denne type
veiprosjekter. Det er liten risiko for endring av
veitraséen over en periode på 25 år.

X
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Kriterium som vurderes

Kommentar

Kan kommunen sikre
konkurranse og interesse fra
private i leverandører i
markedet?

Nøytral. Prosjektet er av en slik størrelse at
både utbygging, finansiering og drift vil være
interessant i norsk og internasjonalt marked.
Dette forutsatt at kommunen tilrettelegger for
en fornuftig fordeling av ansvar og risiko i OPS
avtalen.

Økonomi og budsjettmessige OPS modellen på veianlegg vil bli klassifisert
forhold
som en finansiell leieavtale. Dette innebærer
at kommunen må føre veianlegget på egen
balanse og oppføre realisasjonssummen som
gjeld til OPS leverandøren. Årlig leie må deles
inn i rente- og avdrag. Det private markedet
priser risikokapitalen (egenkapitalen) høyere
enn kommunen. Dette vil normalt medføre at
finansieringskostnadene isolert sett blir
høyere enn ved offentlig finansierte
prosjekter. Erfaringene viser imidlertid at
prosjektkostnaden normalt er lavere ved OPS
enn ved offentlige prosjekter. Dette tilsier at
årlige samlede kostnader nødvendigvis ikke
behøver å bli særlig høyere.
Samlet vurdering

For
OPS

Nøytral

Mot
OPS

X

X

Mye taler for at Røatunnelen er godt egnet til
å gjennomføres med OPS som
gjennomføringsmodell. Slik
finansieringsordningen er høsten 2014
(Fremmedkapitalen må lånes i det private
markedet) vil finansieringen isolert sett bli
ikke ubetydelig høyere enn ved kommunal
finansiering. Dette er i så fall en risikopremie
kommunen må vurdere opp mot fordelene av
å gjennomføre som en OPS.

7.3 Oppsummering
Røatunnelen er egnet til å gjennomføres som en OPS fordi:
Risikoelementene lar seg identifiseres og håndteres på en akseptabel måte
Det er mulig å funksjonsorientere kravene til ytelsene på en god måte
Kommunens styringsmessige hensyn kan ivaretas på en god måte
Bygging, drift og vedlikehold av tunnelen kan betraktes som en helhet med gode insentiver
for leverandøren
Det er et velfungerende marked til å konkurrere om OPS Røatunnelen som sikrer kommunen
optimale løsninger og priser.
Røatunnelen er mindre egnet til OPS fordi:
Finansieringskostnaden isolert sett vil være ikke ubetydelig høyere enn om kommunen
finansierer investeringen selv.
OPS avtalen før Røatunnelen vil bli klassifisert som en finansiell leieavtale hvilket innebærer at
kommunen må føre investeringen på egen balanse med tilsvarende gjeld til OPS leverandøren.
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8 Sammenstilling og tilrådning
Det er i alternativanalysen vurdert seks konsepter opp mot Nullalternativet. En sammenstilling av
vurderingene i alternativanalysen innebærer at prissatte konsekvenser veies sammen med ikkeprissatte konsekvenser.
Oslo kommune legger vekt på hvordan konseptene skårer når det gjelder kriteriene kostnad, kvalitet
og tid til ferdigstillelse. Fra dokumentet Oppdrag om gjennomføring av konseptvalgutredning
Røatunnel (BYM) fremkommer det at:
«Kostnader knyttet til selve investeringen og fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader skal
vektlegges i vurderingen av alternative konsepter, deretter kvalitet og tid»
Sammenstillingen omfatter derfor, i tillegg til vurderinger fremkommet i alternativanalysen,
vurdering av hvilken betydning vekting av kostnad, kvalitet og tid vil kunne gi for valg av endelig
konsept.

8.1 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
I den samfunnsøkonomiske analysen er netto nåverdi beregnet. Trafikantnytten er utslagsgivende,
og omfatter i all hovedsak kroneverdien av redusert reisetid for trafikantene – både bosatte i bydelen
og gjennomgangstrafikk. Det er store forskjeller i trafikantnytte mellom konseptene, noe som er
utslagsgivende også for variasjonen i netto nåverdi mellom konseptene. Økt trafikantnytte/redusert
reisetid er ikke et av bør-kravene, men er en samfunnsøkonomisk relevant nytteeffekt. Et sentralt
spørsmål er i hvilken grad trafikantnytten skal vektlegges i prioriteringen mellom konseptene.
Tabell 44 oppsummerer de prissatte virkningene og sammenstillingen av de ikke-prissatte
virkningene.
Tabell 44: Sammenstilling alle konsekvenser

K1-1

K1-2

K3-1

K3-2

K3-3

K4

233

871

832

219

-110

470

4

1

2

5

6

3

Vurdering

++

++

+

+

+

0(+)

Rangering

1

1

3

3

3

5

Prissatte virkninger (fra samfunnsøkonomisk analyse)
Netto nåverdi, mill. kr.
Rangering
Ikke prissatte virkninger

I den samfunnsøkonomiske analysen er netto nåverdi klart høyest for konseptene K1-2 og K3-1. Det
skyldes i hovedsak at de to konseptene har høy trafikantnytte. K1-1 gir klart lavere tidsbesparelser
(trafikantnytte) enn K1-2, og dette sammen med høye investeringskostnader er hovedgrunnen til at
K1-1 har vesentlig lavere nåverdi enn K1-2. Forskjellen i netto nåverdi mellom K1-2 og K3-1 er liten.
K3-3 og K3-2 har begge en vesentlig lavere netto nåverdi enn K3-1. Dette kan i hovedsak tilskrives at
de to konseptene gir mindre tidsbesparelser enn K3-1. De tre K3-konseptene vurderes likt med
hensyn til de ikke-prissatte konsekvensene.
K4, vei i dagen, har den tredje høyeste netto nåverdien, men kommer samlet sett dårligst ut med
hensyn til de ikke-prissatte konsekvensene. K4 oppfyller heller ikke de absolutte kravene beskrevet i
kapittel 5.
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De seks konseptene har store forskjeller i omfang og innhold, dette gir utslag i stor forskjeller i
investeringskostnadene. Forskjellen i usikkerhetsbildet mellom alternativene er ikke så stort at det
utligner de store forskjellene i forventede investerings- og driftskostnader.
OPS-vurderingen er utført på et generelt nivå og gir ikke grunnlag for å skille mellom alternativene,
og vil derfor ikke påvirke rangeringen. Det er i midlertid viktig å merke seg at det ikke er gjort OPSvurdering av konsept K4.

8.2 Vektlegging av kostnad, kvalitet og tid
Det er gjennomført en vurdering av konseptene basert på kostnader, kvalitet og tid til ferdigstillelse,
jf. innledningen til kapitlet. Trafikantnytte, som står sentralt i den samfunnsøkonomiske analysen, er
ikke et av Oslo kommunes kriterier og omfattes heller ikke av kravene.
Som grunnlag for evalueringen legges følgende forutsetninger til grunn:
Kostnader omfatter både drifts- og investeringskostnader.
Kvalitet er samlet kravoppnåelse av vurderingskriteriene (bør-kravene).
Fremdrift er antatt lik for alle konsepter med oppstart av byggearbeider i 2019 og tre år
byggetid.
Sammenstillingen av konseptene er vist i Tabell 45 nedenfor.
Tabell 45: Kostnader, kvalitet og tid (Mill 2014-kr)

Kriterier

K1-1

K1-2

K3-1

K3-2

K3-3

K4

Totale kostnader23

-775

-642

-460

-315

-522

-134

Samlet kravoppnåelse B1-B7 (pluss/minus)

++

++

+

+

+

0/+

Tid til ferdigstillelse (år)

7

7

7

7

7

7

K4 har de laveste kostnadene. Konseptet oppfyller imidlertid ikke de absolutte kravene. Etter K4 er
det K3-konseptene (én tunnel) som har de laveste kostnadene. K1-konseptene (to tunneler/lokk) har
relativt høye kostnader.
Ut fra den kvalitative vurderingen med pluss- og minustegn kommer K1-konseptene best ut, deretter
K3-konseptene og til slutt K4.
Tid til ferdigstillelse er lik i alle konsepter.
Med bakgrunn i dette kan man ved vektlegging av kommunens kriterier fastslå at jo sterkere kostnad
prioriteres, desto høyere skal K3-konseptene prioriteres. Det er imidlertid vanskelig å indikere en
rangering av konseptene innenfor rammeverket med vurdering av kravoppnåelse (kvalitet/ytelse)
opp mot kostnader.
Samlet vurdering og anbefaling er presentert og drøftet i kap. 8.4.

8.3 Usikkerhet
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene. Det er imidlertid flere forhold
som påvirker usikkerheten, bl.a. livsløpskostnader, transportmodellberegningene, tid til ferdigstillelse
og robusthet og fleksibilitet i løsningsvalg. I det følgende er forhold som påvirker usikkerhetsbildet
oppsummert.

23

Sum investeringskostnader og driftskostnader eks. mva.
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Kostnader

Alle konseptene vil være umodne i en slik konseptfase, noe som påvirker usikkerheten for
investeringskostnadene. Løsninger for øst-vest forbindelse vurderes til å ha en noe høyere grad av
modenhet da disse løsningene er vurdert i tidligere utredninger. For konsepter med nord-sør
tunneler er det bl.a. større usikkerhet rundt geologiske forhold, innslagspunkter og lengder.
Kompleksitet i gjennomføringsfasen bidrar med den største trusselen knyttet til usikkerhet for
investeringskostnadene. Dette gjelder i størst grad konsepter med lokk og konsepter med tunnel i
nord-sør retning.
Kapasitetsberegningene viser at det kan være behov for avbøtende tiltak i form av filterfelt for å
oppnå tilfredsstillende avvikling i en del av kryssene. Dette gjelder i størst grad konseptene med to
tunneler, K1-konseptene. Dette vil kunne øke investeringskostnadene.
Dersom koordineringen mellom anleggs- og driftsfasen er god, kan man oppnå lavere
livsløpskostnader. OPS kan da vært bedre egnet mer konvensjonelle former for prosjektfinansiering.
Statens vegvesen er kontaktet for å innhente grunnlag knyttet til livsløpskostnader, men det
foreligger få relevante erfaringstall.
Generelt erfarer man økte kostnader knyttet til vedlikehold på grunn av blant annet økte krav til
utforming og kortere levetid på utstyr. I tillegg er investeringskostnadene for tunneler raskt stigende
på grunn av mer komplekse trafikkstyringssystemer og utvidet fokus og systemer for vannrensing.
Transportmodellberegninger

Transportmodellen er i utgangspunktet en strategisk modell på et overordnet nivå.
Transportmodellberegninger bygger på reisevaneundersøkelser og resultatene er en forenkling av
det "virkelige" reisemønsteret. Endrede reisevaner i en fremtidig situasjon, «trendbrudd», blir derfor
ikke inkludert i modellen. Gang- og sykkeltrafikken er med i modellen, men disse transportformene
blir ikke ivaretatt tilstrekkelig. Det er derfor usikkerhet knyttet til trafikktallene på lenkenivå. Et annet
forhold er at modellen ikke klarer ikke å fange opp de mest ekstreme køsituasjonene i rush.
En sammenligning av dagens situasjon (2010) i modellen mot trafikkregistreringer, viser at modellen
avviker noe fra registreringene og beregner noe for lite trafikk fra vest og sør. Sannsynligvis har
modellen tilsvarende avvik også for 2030-beregningene.
Det er vanskelig å forutsi hvilket utslag usikkerhetene i beregningene gir. Da modellen ikke håndterer
gang- og sykkeltrafikk eller trendbrudd i tilstrekkelig grad, kan dette tilsi at modellen beregner et for
høyt nivå for biltrafikken. Andre forutsetninger kan gi motsatte effekter lokalt. Modellen beregner
trafikkvekst for en fremtidig situasjon basert på økonomisk vekst og endring i befolkning på
grunnkretsnivå. Større utbyggingsprosjekter kan imidlertid gi økt trafikk på enkeltlenker i
planområdet.
En viktig forutsetning som avhenger av trafikknivå er krav til antall tunnel-løp. Dette påvirker
størrelsen på investeringskostnadene og dermed netto nytte til konseptene.
Netto nytte inkluderer blant annet trafikantnytten. Det er viktig å merke seg at denne trafikantnytten
påvirkes av den fremtidige trafikksituasjonen. Dette bidrar til en usikkerhet i den
samfunnsøkonomiske analysen.
Tid til ferdigstillelse

Fremdrift er antatt lik for alle konsepter med oppstart av byggearbeider i 2019 og tre år byggetid.
Denne fremdriften er basert på at alle prosesser skjer uten forsinkelser. Gjennom tidligere
reguleringsplanprosesser har man erfart at prosesser rundt grunnerverv har vært tidkrevende, og
dette vil kunne forsinke fremdriften. I tillegg vil prosessen i forkant av regulering og utarbeidelse av
anbudsgrunnlag kunne ta noe lengre tid.
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Det er avholdt et møte med Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, for å avklare om det er planer,
visjoner eller restriksjoner som gjør noen at noen konsepter er vanskelig gjennomførbare.
Det er ingen pågående eller planlagte prosjekter av typen områdeprogram eller områdeplan som det
må tas spesielt hensyn til. Tunnelmunninger og tiltak i eksisterende byggesone anses lite
problematisk planmessig. Alle konsepter med rundkjøring Sørkedalsveien x Griniveien (K1-1, K1-2,
K3-1 og K3-2) vil kunne berøre eldre bygg med vernestatus, men kan aksepteres dersom tiltak er
totalt sett er fordelaktig. Inngrep i grøntstruktur som Merradalen vil være tilnærmet umulig å stille
seg bak (K1-1).
Robusthet og fleksibilitet

Et forhold som ikke omfattes av kriteriene, er konseptenes robusthet og fleksibilitet. Samtidig som
man ønsker å redusere trafikkbelastningen gjennom Røa, er det et ønske om å sikre et
transportsystem som har god framkommelighet, tilstrekkelig kapasitet og er robust for uforutsette
hendelser. For bilister som benytter veisystemet er det viktig med forutsigbarhet i reisetiden.
Konsepter med tunnel/lokk vil være robust med tanke på hendelser, da gatenettet i dagen vil kunne
være alternative ruter. For tunnel-konseptene gir tunnel med to løp ytterligere en mer robust løsning
med tanke på uforutsette hendelser.
For konsepter med to tunneler/lokk er det en mulighet for etappevis utbygging, der man først bygger
en tunnel i øst-vest-retning, og senere i nord-sør retning. Dette vil forskyve deler av investeringen
frem i tid. Det er imidlertid mulige besparelser ved å gjennomføre all utbygging samtidig. Det anses
også som en ulempe at anleggsperioden vil kunne strekke seg over svært mange år ved etappevis
utbygging.

8.4 Anbefaling
Den endelige rangeringen avhenger av beslutningstakerens vektlegging av de ulike kravene. Den
samfunnsøkonomiske analysen omfatter flere komponenter som er vurdert kvalitativt i analysen av
kravoppnåelsen. Trafikantnytte og investeringskostnader er de største komponentene som inngår i
konseptenes netto nytte. Trafikantnytten er imidlertid ikke ett av de syv bør-kravene som
konseptene skal evalueres mot, men innbefatter effekter både for bosatte i bydelen og de som kjører
gjennom Røa. Hvor mye disse hensynene skal vektlegges, må vurderes politisk.
Tabellen under oppsummerer sammenstilling av krav, trafikantnytte og totale kostnader (investering
og drift):
Tabell 46: Oppsummering

K1-1

K1-2

K3-1

K3-2

K3-3

K4

Ikke prissatte virkninger (+/-)

++

++

+

+

+

0(+)

Rangering

1

1

3

3

3

5

Trafikantnytte, mill. kr

898

1477

1280

577

446

632

Totale kostnader, mill.kr.

775

642

460

316

522

134

3

1

2

4

5

6

Sammenstilling krav

Andre sentrale komponenter

Sammenfattende vurdering
Rangering

Begge K1-konseptene, to tunneler, gir betydelig redusert trafikk gjennom Røakrysset. Dette bidrar til
økt by- og stedskvalitet og tilrettelegger for gode byrom. De to konseptene er også i stor grad vurdert
til å skape gode forhold for gående og syklende.

Sammenstilling og tilrådning

Side 143 av 147

KVU Røatunnelen

K3-konseptene, varianter av en tunnel i øst-vest, fjerner mindre trafikk fra overflaten. Disse
konseptene kommer derfor generelt noe dårligere ut enn K1-konseptene når det gjelder økt
stedskvalitet og gode forhold for gående/syklende. Alle K3-konseptene har imidlertid den fordel at
de innebærer lavere kostnader enn K1-konseptene.
K4 har lav trafikantnytte, men samtidig er investeringskostnadene ved dette konseptet også lave. K4
oppfyller i midlertid ikke de absolutte kravene.
Avveining mellom kravoppnåelse og vektlegging av kostnader er av betydning for anbefalingen. K1konseptene kommer best ut i sammenstillingen av de ikke-prissatte virkningene. Begge K1konseptene har vesentlig høyere kostnader enn resterende konsepter. Vektlegges trafikantnytte og
lave kostnader i valget mellom K1-1 og K1-2 kommer K1-2 best ut.
De tre K3-konseptene vurderes likt i sammenstillingen av de ikke-prissatte virkningene. K3-1 skiller
seg midlertid fra K3-2 og K3-3 med en betydelig høyere trafikantnytte. K3-1 har i midlertid noe
høyere kostnader enn K3-2 men rangeres allikevel foran K3-2.
På grunn av de vesentlig lavere kostnadene ved K3-1 enn K1-1, rangeres K3-1 foran K1-1. Dersom
man ikke legger vekt på trafikantnytten, vil det favorisere både K3-1 og K3-2, som i så fall vil kunne
rangeres foran K1-alternativene.
Selv om Oslo kommune ønsker at kostnader skal tilleggs høy vekt vurderes det at differansene i
kostnader ikke er stor nok til å veie opp for forskjellen i kravoppnåelse mellom K1-konseptene og K3konseptene. Basert på vurdering som er gjort, både i grovsilingen og i alternativanalysen, vurderes
det derfor som mest hensiktsmessig å etablere en nord-sør tunnel med kobling til en øst-vest-tunnel
nært dagens Røakryss, noe som gir kortere kjøreavstander. Dette fører til at K1-2 er konseptet som
anbefales. Konseptet består av et lokk i øst-vest retning og en tunnel nord-sør retning. Dette er ikke
en absolutt løsning, ulike varianter av traséløsning kan være aktuelle.
Etablering av to tunnelløsninger, gir mulighet for trinnvis utbygging. Det vil i så fall være
hensiktsmessig å etablere tunnel/lokk i øst-vest retning først. Som beskrevet i kap. 6.5 er
minimumsalternativet K3-2 Lokk, og dette vil kunne være første fase av utbyggingen.
En trinnvis utbygging vil påvirke konseptenes investeringskostnader ved at deler av kostnadene kan
utsettes i tid.

8.5 Føringer til forprosjektfasen
Modenhet og detaljering av konseptene er på det nivå som kan forventes i konseptfasen. Det
foreligger ikke detaljerte planer for videre fremdrift, samt organisering og styring av prosjektet. I
forprosjektfasen vil det være desto viktigere at disse områdene prioriteres for å sikre et godt
sluttresultat.
Forventet videre fremdrift
Det er ikke utarbeidet detaljert fremdriftsplan for prosjektet. Det er antatt en lik overordnet
fremdrift for alle konseptene. Utbyggingstiden antas å være minimum 3 år. Det er antatt 5 år til
byggestart. I denne perioden skal prosjektet gjennom KS 1, forprosjektfasen og detaljprosjektering.
Fremdriften frem til utbygging er avhengig av politiske beslutninger underveis, samt kvaliteten i
beslutningsgrunnlagene. Den overordnede fremdriften angir mulig ferdigstillelse i 2022-2023. Denne
fremdriften forutsetter en uproblematisk gjennomføring av alle faser av prosjektet.
Det er verd å merke seg at fremdriften også vil avhenge av hvilken gjennomføringsmodell man
velger, herunder om man velger å satse på et OPS-prosjekt.
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Kritiske faktorer det bør jobbes videre med
Det er en rekke usikkerhetsfaktorer ved en veiinvestering på Røa, som det bør jobbes videre med:
Grunnforhold: Supplerende grunnundersøkelser for som grunnlag for videre prosjektering.
Fremdrift: Krav til fremdrift vil legge føringer på organisering av det videre prosjektet, og kan
få uheldige konsekvenser for kostnad og kvalitet.
Vedtak i ulike faser: Fremdriften og gjennomføringen av prosjektet vil være helt avhengig av
at kritiske avklaringer gjøres fortløpende.
Valg av gjennomføringsmodell: Det er i prosjektet nødvendig med etablering av klare
ansvars- og styringslinjer. Valg av lite hensiktsmessig gjennomføringsmodell kan føre til
overskridelse på tid og kostnad, eller til dårlig løsning.
Valg av driftsmodell: Om kommunen velger å gjennomføre prosjektet som et OPS-samarbeid
eller ikke vil være av betydning. Valg at driftsmodell vil kunne ha betydning for kostander
man oppnår i driftsperioden etter utbygd prosjekt.
Håndtere interessenter på en god måte: Utbyggingen på Røa kan være omstridt hos
interessenter. Det er viktig å håndtere interesser knyttet til naboer, andre prosjekter og
inngrep i området på en god måte. Eksempelvis vil det kunne være utfordringer knyttet til
innløsing av berørte hus.
Kompleksitet i gjennomføringsfasen: Dette er den største bidragsyteren til konseptenes
totale usikkerhet.

Organisering av forprosjektfasen
Organiseringen av forprosjektet må fastsettes etter KS1 og etter at beslutning om videreføring av
prosjektet er tatt. De identifiserte aktørene må være representert i forprosjektet. Basert på de
identifiserte usikkerhetene er det kompleksitet i gjennomføringsfasen som bidrar med den største
trusselen knyttet til usikkerhet. Det er derfor avgjørende å få etablert en organisasjon med faglig
sterk kompetanse.
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