BARN-UNGDOM-FAMILIER VOKSNE I ALLE
ALDRE!
Røa Vel presenter idèmodellen «Nye Røa»!
Vises i Menysenteret kl. 15.00-18.30
Onsdag 4/9 til og med lørdag 7/9.

Røa er i full utvikling. Det bygges i eplehagene, og på tomtene rundt Røakrysset utvikles
planer for nye bygg og løsninger. Røa Vel har forlangt at prosjektene skal være en del
av en ny helhetsløsning.
Gjennom Røa PlanForum har grunneiere og utbyggere engasjert den anerkjente
arkitekten Niels Torp til på fritt og selvstendig grunnlag å foreslå hvordan Røa kan
utbygges. Torpmodellen viser «Konsept Nye Røa».
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Hovedgrepene er:
Krysset heves og omgjøres til en miljøplass
Deler av Vækerøveien legges under plassen
Griniveien omgjøres til gågate gjennom sentrum
Trafikk øst-vest går under bakken i lang øst-vest tunnel
Nye bygninger bygges i mindre enheter
Gang og sykkelveier og smett etableres mellom bygningene
Sosiale møteplasser utvikles
Trær og grøntområder etableres
Grønn korridor åpnes opp fra plassen ned til Lysakerelven
Skoleveier sikres

Torps modell er ikke en ferdig spikret plan. Mye gjenstår for å kunne omskape denne visjonen til et
bærekraftig Røa. Modellen gir oss visjoner om hva vi kan få til!

!

Vi ønsker et grønt skifte velkommen- uten det støyende, travle og farlige Røakrysset! Hva med en
plass for en storslått 17.mai feiring; for festivaler, utendørskonserter, utstillinger, for lekeområder,
blomster, trær og grønt, benker i solen, småbutikker, spisesteder –eller kanskje også en pub?
Vi ønsker et nytt sentrum med fokus på barn, unge og voksne i alle aldre- gående, lekende, syklende –
alle med god bevegelsesfrihet og sikkerhet. Vi ønsker et trivelig Røa med små og store møteplasser –
for sosiale aktiviteter vi aldri har hatt liknende muligheter til! En viktig forutsetning er lang-øst-vest
tunnel! Gi din stemme til politikere som også vil dette! 40 år med venting på denne tunnel er NOK!!
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Mulighetsstudie Røa 22. august 2019: Vækerøveien sett fra syd mot nord:
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Røa krysset omgjort til en stor åpen miljøplass (A-A-A) med gode forbindelser til et fortettet
sentrum.
Vækerøveien lagt under plassen (oransje stiplet linje); trafikk øst-vest i tunnel.
Mobilitet: Blå striper er gangveier; Smale brunrøde striper er sykkelveier; Oransje striper er
bilveier.
Ny grønn til korridor og gangvei i Harald Løvenskiolds vei til Lysakerelven; denne korridor
slipper også sol og lys inn på plassen. (1):
Griniveien omgjort til gågate. (2)
Skanskas nye bolighus (B).
Nye Røa Torg og bolighus (C).
Samfunnshus Vest med mulig tilbygg (D) Nytt bygg erstatter det blå huset (E). Muligheter for
nye bygg i Griniveien 10 (F) og i Vækerøveien 210 (G). Nytt bygg på ”Esso” tomten (H).
Kaffebrenneriet og gammelt hus beholdes (I); Røa Kirke (J). Det eldste hus på Røa, Hårfint
beholdes (K).

STUDÈR TORPs IDÈER OM ET NYTT RØA. TENK FREMTID! TENK PÅ DINE
BARN OG BARNEBARN. TENK PÅ DEG SELV. Gi oss tilbakemelding på hva du
synes og mener. (Se Røa Vels facebook side)

