
 
 
 
 
 
 
 

Røas stedsidentitet og byutvikling 
 
 
Røa er et attraktivt område for boligfortetting og byutvikling.  Det er derfor viktig at 
den endring som preger Røa i dag ikke forringer områdets egenart, historie og 
identitet.   
 
Ullern, Røa og Bygdøy Historielag har i en årrekke samlet, dokumentert og beskrevet 
Røas rike historie. Røa har også en meget lang historie som et gårds- og 
landbruksområde med viktige industrier knyttet til skogen og vannveiene i området. 
Nedtegninger om de viktigste gårdene finnes så lang tilbake som til middelalderen. 
Store gårdsbruk som Voksen og Rød gårdene hadde også mange husmannsplasser 
som vi enda kan finne på Røa.   
På 1800 tallet var Røa fortsatt et landbruksområde med industrier knyttet til møller og 
sagbruk. Tidlig på 1900-tallet begynte utparselleringen av tomter for husbygging som 
ikke tilhørte gårdsbrukene. I 1920-årene ble utbyggingen mer omfattende, og i 1930 
bodde det 619 personer i 81 hus her. Da Røabanen ble åpnet i 1935, ble Røa 
etablert som forstad. 
 
I starten av 2020-årene legger siste vedtatte Kommuneplan for Oslo opp til den 
såkalte knutepunktstrategien med ytterligere press på Røa som boligområde- ikke 
bare i sentrum men også i småhusområdene. Til tross for den økende og omfattende 
utbyggingen etter andre verdenskrig og frem til i dag, finnes det fortsatt plasser med 
gamle hus på Røa. Disse kan nå stå i fare for å forsvinne, og med de også viktig 
historie og identitet. 
 
Røa Vel er opptatt av at historiske plasser, gamle eiendomsgrenser som steinmurer 
og hus bør bevares. Med en så rik historie knyttet til området bør også de fysiske 
sporene og husene tas vare på for ettertiden. Historien betyr mye for folk- og gir 
området en identitet som ellers er vanskelig å bygge opp, men lett å rive ned.  
 
Røa Vel oppfordrer derfor til å ta vare på vår fysiske og skrevne historie.  
 
 
Røa i desember 2020. 
 
Røa Vels styre 
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