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VEDRØRENDE SPØRSMÅL TIL STENGING AV KÅRES VEI 

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser til henvendelse av 06.09.2016 og 18.09.2016 hvor 

det stilles spørsmål ved flere forhold vedrørende stenging av Kåres vei. Spørsmålene er stilet til 

Bymiljøetaten, men besvares av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 

 

Forslaget om å stenge Kåres vei for gjennomkjøring har kommet opp med jevne mellomrom de 

siste 10-15 årene. Beboerne i området mener det er en stor andel gjennomfartstrafikk i gaten, 

og at dette utgjør en trafikkfare, særlig for barn, ettersom veiene er smal og uten fortau. 

Bymiljøetaten har gjentatte ganger vurdert trafikkforholdene i gaten og konkludert med at 

trafikkforholdene ikke er av en slik art at veien bør stenges for gjennomkjøring. Blant annet har 

etaten verken målt for høy fart eller stor andel av gjennomfartstrafikk. Politiet har også 

eksplisitt anmodet kommunen om å være restriktive med skilting av gjennomkjøring forbudt. 

 

Med et nytt byråd kom saken opp igjen, blant annet gjennom et privat forslag fra Pia Farstad 

von Hall (H) om etablering av miljøgate i Kåres vei. Det ble i denne forbindelse bedt om en 

fornyet vurdering fra Bymiljøetaten. Bymiljøetaten svarte i brev av 03.06.2016 at det ikke 

forelå nye forhold i saken som tilsa en annen konklusjon enn tidligere, og at de verken 

anbefalte skilting med gjennomkjøring forbudt eller innkjøring forbudt. Etaten stilte seg 

imidlertid til disposisjon til å bistå bydelen med å se på mulighetene for tiltak for sikring av 

barneparken i Kåres vei. 

 

Byrådsavdelingen ba i brev av 22.06.2016 Bymiljøetaten konkret vurdere hvordan en stenging 

av Kåres vei ville påvirke trafikkforholdene og trafikksikkerhetene i Steingrims vei, ettersom 

denne gaten er bredere og har fortau. I brev av 28.06.2016 viste Bymiljøetaten til at nettopp 

fordi gjennomfartstrafikken i henhold til etatens målinger er såpass lav, vil en stenging av 

Kåres vei ikke medføre en merkbar endret trafikksituasjon i Steingrims vei, som allerede i dag 

har en langt høyere trafikkmengde enn Kåres vei. 

 

Byråden for miljø og samferdsel ba på denne bakgrunn, i brev av 11.08.2016, Bymiljøetaten 

om å stenge Kåres vei for gjennomkjøring. 
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av Kåres vei ville påvirke trafikkforholdene og trafikksikkerhetene i Steingrims vei, ettersom
denne gaten er bredere og har fortau. I brev av 28.06.2016 viste Bymiljøetaten til at nettopp
fordi gjennomfartstrafikken i henhold til etatens målinger er såpass lav, vil en stenging av
Kåres vei ikke medføre en merkbar endret trafikksituasj on i Steingrims vei, som allerede i dag
har en langt høyere trafikkmengde enn Kåres vei.

Byråden for miljø og samferdsel ba på denne bakgrunn, i brev av 11.08.2016, Bymiljøetaten
om å stenge Kåres vei for gjennomkjøring.

Byrådsavdeling for miljø og Postadresse:
samferdsel

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no



 

 

 2 

Bymiljøetaten har etter dette utarbeidet et forslag til skiltforskrift og sendt denne på ekstern 

høring. Det er kommet inn en rekke høringsinnspill, og etaten har oversendt innspillene til 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for vurdering.  

 

Samtidig har bystyret behandlet det private forslaget fra Pia Farstad von Hall. Bystyret tok ikke 

stilling til verken gjennomkjøringsforbud eller etablering av miljøgate, men vedtok at tiltak i 

Kåres vei kan omfatte innsnevring av veibanen forbi lekeplassen, samt at det raskt skal 

opparbeides gjerde rundt lekeplassen. 

 

Byrådsavdelingen må nå vurdere de innkomne høringsinnspillene, samt hensynta bystyrets 

vedtak i den videre behandlingen av denne saken. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Inger-Anne Ravlum 

kommunaldirektør 

Rolf Terje Hårberg 

seksjonssjef 

  

  

Godkjent og ekspedert elektronisk  

 

 

Kopi til: Bymiljøetaten, Bydel Nordstrand 
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