
 

INVITASJON TIL FOLKEMØTE OM PLANLAGT 
SYKKELTILRETTELEGGING  

SNARGANGEN – NORDENGVEIEN - TRETTEBAKKEN 
 

Er du opptatt av nærmiljøet, bomiljøet og skoleveien?  
  

Røa Vel arrangerer FOLKEMØTE 8. februar 2023 kl 19:00-21:00 på Samfunnshus Vest 
 

Husk at fristen for innspill fra beboere til Bymiljøetaten er 10. februar 2023.  
Sørg for at din stemme blir hørt og send innspill (se nederst på neste side). 

 
Bakgrunn 
I Oslo kommune foreligger det en gammel plan om å lage sykkelvei fra Peder Ankers plass langs 
Sørkedalsveien sørover til Røa sentrum. Planen er skrotet og vil ikke bli gjennomført langs hele 
strekningen, kun fra Peder Ankers plass ned til Trettebakken. Hovedgrunnen er at det vil koste for 
meget å erverve privat grunn som er nødvendig for å få plass til sykkelveien. 

 
Bymiljøetatens forprosjekt 
Bymiljøetaten (BYM) organiserte i 2022 et forprosjekt som har vurdert alternativ sykkelrute når man 
kommer til lyskrysset ved Trettebakken. Da blir syklistene henvist over Sørkedalsveien og inn i 
Trettebakken til Nordengveien hvor det skal sykles sørover til Snargangen for der å ta til venstre ut i 
Sørkedalsveien. Motsatt, fra sør og nordover, skal syklister som kommer forbi kirken og skal nordover 
og inn i Sørkedalen, svinge til venstre og fortsette i strekningen Snargangen - Nordengveien -
Trettebakken - ny sykkelsti langs Sørkedalsveien - og nordover inn i Sørkedalen. 

 
Prosjektet har mottatt mange beboerkommentarer til sitt notat 28. oktober 2022, saksnr. 22/20678-
64. Notatet lister på en oversiktlig måte de ulike tema som kommentarene og beboerinnspill har 
sendt inn til prosjektet. 
 
Nytt forslag fra Bymiljøetatens forprosjekt datert januar 2023 
Etter behandling av de innkomne innspill, har forprosjektet i januar 2023 presentert sine forslag til 
løsninger som "en enklere tilrettelegging for syklistene". Informasjon om prosjektet fra Bymiljøetaten 
finner man her: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/sykkeltilrettelegging-fra-roa-
kirke-til-trettebakken/ 
 
Tilretteleggingen foreslås å bli: 

• Tosidig parkeringsforbud for bedre sikt og trafikksikkerhet for gående og syklende i Nordengveien 

• Skilting av traséen som sykkelrute 

• Veioppmerking med delesymbol i Snargangen og Trettebakken 

• Oppstramming av kryss for å oppnå lavere fart og bedre siktforhold, og med det bedre 
trafikksikkerhet 

 
Røa Vels engasjement i saken har hittil vært en befaring sammen med forprosjektet, inkludert et 
etterfølgende møte med prosjektleder. Vi ønsker nå å gå i dybden på prosjektet og ikke minst lytte til 
engasjerte beboeres synspunkter i saken. 
 
Det er fortsatt tid til å oppnå medvirkning til den endelige løsningen. Røa Vel velger derfor å bringe 
partene sammen til en diskusjon om prosjektforslaget i form av et folkemøte i Samfunnshus Vest 
onsdag 8. februar 2023 kl. 19:00 –21:00.  



RØA VELs FOLKEMØTE I SAMFUNNSHUS VEST  
ONSDAG 8. FEBRUAR 2023 KL 19:00-21:00 

 

 
 

PROGRAM 
  

Folkemøte om planlagt sykkeltilrettelegging  
Snargangen – Nordengveien - Trettebakken 

 
 

1. Velkommen og introduksjon ved leder i Røa Vels arbeidsgruppe Røa mobilitet, Jostein 
Refsnes.  

 
2. Byråd Siren Stav1) redegjør for Oslo kommunes sykkelpolitikk og konkret mål med 

Bymiljøetatens prosjekt på Røa.  
 
3. Bymiljøetatens prosjektleder for forprosjektet, Ola Bognøy Jonassen2), presenterer og 

argumenter for de foreslåtte løsninger. 
 

4. Åpen debatt med prosjektrepresentanter og deltagerne i salen3). 
 
 
Beregnet slutt kl. 21:00. 

 
1) Er invitert, ikke bekreftet.  
2) Bekreftet.  
3) I tillegg til Røa-beboere inviteres Vestre Aker bydelspolitikere, medlemmer av Oslo kommunes 

Samferdsels- og miljøutvalg, Bogstad skoles FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg) og 
representanter fra barnehagene Fossekallen barnehage og Røa Menighets barnehage.  

 
Velkommen! Vi håper å se mange engasjerte beboere.  
 
 

 
 
 
Send ditt innspill til Bymiljøetaten  
Dette er en viktig sak for lokalmiljøet – send ditt innspill til Bymiljøetaten.   
Fristen er 10. februar 2023. Men vi ser ikke bort fra at vi får en liten utsettelse.  Men ikke nøl 
med å engasjer deg! Innspillet sendes postmottak@bym.oslo.kommune.no og merkes sak 
22/20678.  
 


