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Hensikt 

Bymiljøetaten har fått en bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel på en 

konseptvalgutredning (KVU) av kryssløsning for Slemdalskrysset. Bakgrunnen for 

bestillingen er Plan- og bygningsetatens pågående områderegulering på Slemdal. Parallelt 

er Bymiljøetaten i gang med en KVU for Slemdalsveien mellom Slemdal og Frøen. Disse to 

utredningene skal sees i sammenheng.  

Som et ledd i arbeidet med KVU-ene ble det 18.09.2019 arrangert et behovsverksted med 

representanter fra fagetater og organisasjoner med lokal tilknytning i Vestre Aker. 

Hensikten med verkstedet er å få innspill til behov fra alle brukergrupper av 

transportløsninger i Slemdalskrysset og langs Slemdalsveien.  

I tillegg til dette verkstedet ble det arrangert et digitalt nettmøte i Samarbeid med 

Akersposten den 30.09.2019 som var åpent for alle. Her var det mulig å stille spørsmål og å 

sende inn sine innspill til behov i Slemdalskrysset og langs Slemdalsveien. 

Verkstedet ble ledet av prosessleder Hanna Breistrand fra Asplan Viak.  

 

Program 

15.00 Introduksjon og informasjon 

 Velkommen 

 Program for dagen 

 Bakgrunn og status 

 Hva er en KVU og hva er et behov? 

 Situasjonsbeskrivelse 

16.00 Gruppearbeid Slemdalskrysset 

17.30 Gruppearbeid Slemdalsveien 

19.00 Takk for i dag 

 

 

 



 

 

  

 

Deltakere 

04.09.2019 ble det sendt ut invitasjoner til fagetater og representanter fra organisasjoner 

med lokal tilknytning i Vestre Aker. Følgende representanter deltok på verkstedet: 

Deltaker Aktør/organisasjon 

Amund Hareland Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

Ingvild Simers Moe Plan- og bygningsetaten 

Annette-Irene Berntsen Plan- og bygningsetaten 

Morten Christensen Bydel Vestre Aker 

Carl-Frederic Salicath Bymiljøetaten, Sykkel og gange 

Birte Adelaide Mobraaten Bymiljøetaten, Byutvikling og arealplan 

Hege Benedicte Selbekk Bymiljøetaten, Gate- og kollektivprosjekter 

Hilde Bjørdal Bymiljøetaten, Sykkelplan 

Marit Carlsen Vann- og avløpsetaten 

Sofia Lundin Ruter 

Knut Wisthus Johansen Sporveien 

Joakim Stensland Ris Velforening 

Therese Kreutzer Ris Velforening 

Vibeke Hoff Norbye Oslo Handelsstand forening 

Reidar Sundby Funksjonshemmedes råd (Bydel Vestre Aker) 

Oscar Christoffer Husebye Ungdomsrådet (Bydel Vestre Aker) 

Per E. Koch Seniorrådet (Bydel Vestre Aker) 

Kirsti Ellefsen  FAU Vinderen Skole 

Renate Jahr Nestegard Slemdal skole 

Yngvar Husebye Bydelsutvalget 

Petter Hausken  Bydelsutvalget 

Per Christian Stokke Asplan Viak 

Faste Lynum Asplan Viak 

Nina Koren Viksjø Asplan Viak 

Åsmund Stendahl Asplan Viak 

Line Margrethe Holand  Bymiljøetaten, Kommunikasjon 

Ine Laulo Gjellebæk Bymiljøetaten, Prosjektleder 

Astrid Sollid Bymiljøetaten, Ass. prosjektleder 

 

 

 



 

 

  

 

 

Presentasjoner 

Alle presentasjonene til foredragene er gjengitt i sin helhet som vedlegg i slutten av 

dokumentet. Nedenunder følger en kort oppsummering. 

Bakgrunn og status ved Ine Gjellebæk, prosjektleder i Bymiljøetaten  

Formålet var å oppdatere deltakerne på status for prosjektet, samt forsøke å danne et 

felles, faglig utgangspunkt for gruppearbeidet i andre del av kvelden. Ine informerte om 

bestillingen fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for KVU Slemdalskrysset, samt den 

interne bestillingen fra Bymiljøetaten for KVU Slemdalsveien. Ine snakket også om hvordan 

prosjektet er organisert og i hvilken fase i utredningen prosjektet befinner seg i per dags 

dato.  

Hva er KVU og hva er behov? ved Faste Lynum, Asplan Viak 

Formålet var å forklare prinsippet med en konseptvalgutredning og forklare gangen i de 

ulike fasene. Da det var invitert til et behovsverksted, ble tiden brukt på å forklare hvordan 

en definerer ulike typer av behov, og hvordan det danner grunnlaget for utredningene.  

Situasjonsbeskrivelse ved Per Christian Stokke, Asplan Viak 

Formålet var å presentere den foreløpige beskrivelsen av dagens situasjon, konsekvenser av 

denne og forventet utvikling i området. Situasjonsbeskrivelsen danner utgangspunktet for 

investeringen og det videre arbeidet med alternative konsepter.  

    



 

 

  

 

Oppgaver 

Deltakerne på verkstedet ble organisert i grupper på kryss av organisasjoner og fagetater. 

Gruppeoppgavene fokuserte på behov og prioritering av behov i Slemdalskrysset og langs 

Slemdalsveien. Deltakerne i gruppene ble først bedt om å tenke igjennom oppgavene på 

egenhånd, deretter delte alle tankene sine i gruppene og til slutt ble tre behov valgt ut.  

Gruppeoppgavene var identisk utformet for Slemdalskrysset og Slemdalsveien og besto av 

følgende deloppgaver: 

Gruppeoppgave 1 

1) Skriv ned behov knyttet til Slemdalskrysset/Slemdalsveien 

 Ta utgangspunkt i deg selv og organisasjonen du representerer 

 Bruk én post-it-lapp pr behov. Skriv inntil fem behov. 

2) Del et og et behov med de andre på gruppen 

Gruppeoppgave 2  

 Fordel individuelt fem poeng, ved hjelp av utdelte klistremerker, til de viktigste 

behovene. 

Gruppeoppgave 3 

 Velg ut de tre behovene som har fått flest poeng og presenter i plenum 

Gruppeoppgave 4 

 Ordsky: Hva er det viktigste behovet som skal løses i 

Slemdalskrysset/Slemdalsveien 

Avslutningsvis ble det også gitt en oppgave som gikk på området som en helhet og hvilke 

behov som vil gjelde i fremtiden.  

Gruppeoppgave 5 

 Ordsky: Tenk langt frem i tid (år 2050). Hva er det viktigste behovet da? 

 

 

Innspill fra verkstedet 



 

 

  

 

I tabellen under er behovene som kom opp gjennom gruppeoppgavene gjengitt tematisk. 

Listen er ikke rangert. 

Tema Slemdalskrysset Slemdalsveien 

Trafikk-

sikkerhet 

 

 

 

 

 Økt trafikksikkerhet og trygghet for myke 

trafikanter 

 Separate løsninger for kollektiv, biler, gående 

og syklende 

 Redusere gjennomgangstrafikk 

 Trygg kobling mellom Slemdal skole og 

Hemingbanen 

 Mer oversiktlig og enklere lesbart kryss med 

tydelige vikepliktsforhold 

 Redusere kjøring av barn til skolen 

 Redusere forgjengerkryssing utenfor gangfelt 

(bedre plassering av gangfelt) 

 Bomløsningen oppleves som utrygg og til 

hinder for god fremkommelighet 

 Økt trafikksikkerhet og trygghet for myke 

trafikanter 

 Trygg skolevei for skolebarn på Vinderen 

skole 

 Legge T-banen under bakken – bedre 

trafikksikkerhet og unngå bomløsning 

 Ikke økt kapasitet for biltrafikk 

 

 

 

 

 

Frem-

kommelighet 

og 

tilgjengelighet 

 

 Attraktive kollektivholdeplasser med god 

tilgjengelighet for alle 

 Bedre fremkommelighet for 

kollektivtransport 

 T-banestasjon som legger til rette for økt 

frekvens og kapasitet 

 Riktig type parkering i fremtiden – sikre 

tilgjengelighet til funksjonene for de som av 

ulike årsaker er avhengige av bil. 

 Ikke økt kapasitet for biltrafikk 

 Sykkelparkering ved funksjoner og 

kollektivholdeplasser 

 

 Flere universelt utformede tverrforbindelser 

– redusere barrierevirkning av Slemdalsveien 

og T-banen 

 Fremkommelighet for buss mellom Vinderen 

og Majorstuen 

 Attraktive kollektivholdeplasser med god 

tilgjengelighet 

 Sikre god sammenheng og koblinger til øvrige 

sykkeltraseer 

 Økt frekvens og kapasitet på T-banen 

 Påkjøringsrampe retning vestover på Ring 3 

ved Gaustad  

Bomiljø og 

stedsidentitet 

 Økt trivsel 

 Hyggelige møtesteder for alle aldersgrupper 

 Tilrettelegge for byutvikling og mer effektiv 

arealbruk.  

 

 Ivareta eksisterende trær og supplere med 

nye 

 Skjerming av boligområdene for biltrafikk 

som i dag. 

 Mer grønt og ivareta eksisterende trær 

 Grønt torv/møteplass på Vinderen 

 

Infrastruktur 

og 

tilgrensende 

eiendommer 

 Ivareta viktige vann- og avløpsledninger i 

området 

 Sikre trygge flomveier og god 

overvannshåndtering 

 Minimere nedetid på banen i anleggsperioden 

 Begrense ekspropriasjon og inngrep på privat 

eiendom  

 

 Løsning for Slemdalsveien må sees i 

sammenheng med løsning for 

Slemdalskrysset 

 Behov for bedre overvannshåndtering ved 

kraftige regnskyll 

 Begrense ekspropriasjon og inngrep på privat 

eiendom  

 

 

 

  



 

 

  

 

Prioriterte behov 

Basert på individuell fordeling av poeng, skulle gruppene komme frem til tre prioriterte 

behov som ble løftet frem som de viktigste å løse for henholdsvis Slemdalskrysset og 

Slemdalsveien. De høyest rangerte behovene fra gruppearbeidet er gjengitt under.  

Prioriterte behov i Slemdalskrysset 

 Trafikksikkerhet og opplevd trygghet for myke trafikanter i krysset. Et lett lesbart 

kryss med tydelige vikepliktsforhold og universelt utformede løsninger.   

 Koordinert ombygging med øvrig arbeid som påvirker Holmenkollbanen. Minimere 

nedetid for kollektivtransporten og generelt i anleggsperioden. 

 Trygg og sikker skolevei for barn på Slemdal skole og trygg kobling mellom Slemdal 

skole og Hemingbanen.  

 Attraktiv T-banestasjon som legger til rette for et kollektivtilbud med god kapasitet 

og frekvens.  

 Skille kollektivtransport, bilister, gående og syklende. Økt fremkommelighet og bedre 

flyt gjennom krysset for alle trafikantgrupper. 

 Ivareta viktige vann og avløpsledninger. 

 Behov for en løsning som tilrettelegger for ønsket byutvikling og som sees i 

sammenheng med løsning for Slemdalsveien. 

Ordsky for Slemdalskrysset 

Deltakerne logget inn på menti.com og skrev inn hva de mente var det viktigste behovet som 

skal løses i Slemdalskrysset. Resultatet ble en ordsky, der viktigheten av hvert ord er vist 

med skriftstørrelse og farge. 

 



 

 

  

 

Prioriterte behov i Slemdalsveien 

 Legge T-banen under bakken – bedre trafikksikkerhet og unngå bomløsning. 

 Trygg og trafikksikker løsning for myke trafikanter på strekningen. 

 Mer attraktiv og fremkommelig løsning for myke trafikanter på strekningen. For 

syklister er strekningene og koblinger til Slemdal-Majorstua, Slemdal-Gaustad og 

Slemdal-Blindern viktige. 

 Flere tverrforbindelser tilgjengelig for alle– redusere barrierevirkning av 

Slemdalsveien og T-banen. 

 Bedre fremkommelighet for buss mellom Vinderen og Majorstuen. 

 Bedre lesbarhet og oversikt for alle trafikantgrupper. 

 Trygg og trafikksikker skolevei for barn og unge på Vinderen og Ris skole. 

 Grønt preg og trivsel for gående. 

Ordsky for Slemdalskrysset 

Deltakerne logget inn på menti.com og skrev inn hva de mente var det viktigste behovet som 

skal løses i Slemdalskrysset. Resultatet ble en ordsky, der viktigheten av hvert ord er vist 

med skriftstørrelse og farge. 

 

  



 

 

  

 

Avsluttende oppgaver 

Mot slutten av verkstedet fikk deltakerne en siste ordskyoppgave, med mål om å beskrive 

behovene i et fremtidsperspektiv. Vil behovene være like uansett hvor mye resten av 

samfunnet endrer seg? Hvilke drivkrefter kan påvirke den lokale og regionale utviklingen? 

Oppgaven ble diskutert i gruppene. 

Deltakerne logget deretter inn på menti.com og skrev inn hva de mente var det viktigste 

behovet som skal løses i området som helhet. Resultatet ble en ordsky, der viktigheten av 

hvert ord er vist med skriftstørrelse og farge 

Spørsmålet: Tenk langt frem i tid (år 2050). Hva er det viktigste behovet da? 

 

 

 

  



 

 

  

 

Veien videre 

Behovsverkstedet har gitt mange nyttige innspill til arbeidet med behovsanalysen for 

konseptvalgutredningene for Slemdalskrysset og Slemdalsveien. Prosjektet tar med seg 

disse innspillene i det videre arbeidet med å utforme behovsanalysen, og senere mål- og 

kravdokumentene. De vil også være med å danne grunnlag for vurdering og utforming av de 

ulike konseptene. 

Det ble også arrangert et åpent nettmøte i samarbeid med lokalavisen Akersposten 30. 

september. Her hadde alle interesserte muligheter til å sende inn sine innspill og spørsmål til 

utredningen. Bymiljøetaten besvarte spørsmålene den 30. september og tar med seg 

innspillene i det videre arbeidet på lik linje med innspillene fra behovsverkstedet. 

Ved utarbeidelsen av alternative løsningskonsepter vil det bli arrangert et nytt verksted 

med de samme representanter fra fagetater og organisasjoner med lokal tilknytning i Vestre 

Aker som deltok i dette verkstedet. 

 

 

 


