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TRAFIKKSIKKERHET PÅ HOLTET, BYDEL NORDSTRAND 
 
Det vises til de pågående byggeprosjektene i området ved Holtet trikkestasjon i Bydel 
Nordstrand. Bakgrunnen for denne henvendelsen er at bydelen den 23.03.2018 mottok kopi av 
e-post fra Bekkelaget skole, som er sendt til Bymiljøetaten, der det bes om strakstiltak for at 
elevene ved skolen skal kunne ferdes trygt i området. Bydelen har også mottatt andre 
henvendelser fra bekymrede beboere og naboer i området.  
 
Det er mye trafikk gjennom Holtet-krysset og med de pågående byggeprosjektene i Kongsveien 
og nå ved Holtet stasjon blir trafikksituasjonen svært uoversiktlig. Prosjektet for Holtet stasjon 
innebærer at det påvirker gangmønsteret for gående helt til krysset Ekebergveien x Kongsveien 
ved Steinhammerveien.  
 
Barn har ikke de samme forutsetningene for å kunne lese trafikksituasjoner som voksne, og det 
er derfor svært viktig at det utføres tiltak som sikrer at barn kan ferdes trygt i området og til og 
fra skole og aktiviteter. Ved endringer i trafikkmønsteret er det spesielt viktig at man gir god 
oppfølging slik at barna kan gjøre seg kjent med det nye trafikkmønsteret. Det er ikke kun 
anleggstrafikken som er utfordrende i området, men totalbildet av trafikk med både biler, 
lastebiler, parkerte biler, trikk, syklister og mange inn- og utkjøringer til Kongsveien på et 
forholdsvis lite område. Nå som snøen blir borte, vil det trolig også bli flere syklister som 
benytter sykkelfeltet i Kongsveien.   
 
Bydelen er kjent med at det har blitt gjort vurderinger av hvilke forebyggende tiltak som skal 
gjøres og at mye at dette allerede er iverksatt, men vi er usikre på om disse tiltakene er 
tilstrekkelig, spesielt med tanke på at det allerede har kommet flere henvendelser som uttrykker 
bekymring for situasjonen. Vi er også usikre på i hvilken grad de vurderingene som har blitt 
gjort har blitt drøftet i fellesskap med de aktørene som har pågående arbeider i området. 
Bydelens oppfatning er at trafikksikkerhetstiltakene i området bør vurderes ut i fra den totale 
trafikkutfordringen i området, og ikke kun for hvert enkelt prosjekt. Det er spesielt Sporveiens 
prosjekt ved Holtet stasjon og Holtet base som har medført endringer langs Kongsveien og for 
skoleveien til barn som skal gå til og fra Bekkelaget skole.  
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Det vises til de pågående byggeprosjektene i området ved Holtet trikkestasj on i Bydel
Nordstrand. Bakgrunnen for denne henvendelsen er at bydelen den 23.03.2018 mottok kopi av
e-post fra Bekkelaget skole, som er sendt til Bymiljøetaten, der det bes om strakstiltak for at
elevene ved skolen skal kunne ferdes trygt i omrâdet. Bydelen har også mottatt andre
henvendelser fra bekymrede beboere og naboer i omrâdet.

Det er mye trafikk gjennom Holtet-krysset og med de pågående byggeprosjektene i Kongsveien
og nå ved Holtet stasjon blir trafikksituasjonen svært uoversiktlig. Prosjektet for Holtet stasjon
innebærer at det påvirker gangmønsteret for gående helt til krysset Ekebergveien x Kongsveien
ved Steinhammerveien.

Bam har ikke de samme forutsetningene for å kunne lese trafikksituasjoner som voksne, og det
er derfor svært viktig at det utføres tiltak som sikrer at bam kan ferdes trygt i området og til og
fra skole og aktiviteter. Ved endringer i trafikkmønsteret er det spesielt viktig at man gir god
oppfølging slik at bama kan gjøre seg kjent med det nye trafikkmønsteret. Det er ikke kun
anleggstrafikken som er utfordrende i området, men totalbildet av trafikk med både biler,
lastebiler, parkerte biler, trikk, syklister og mange inn- og utkjøringer til Kongsveien på et
forholdsvis lite område. Nå som snøen blir borte, vil det trolig også bli flere syklister som
benytter sykkelfeltet i Kongsveien.

Bydelen er kjent med at det har blitt gjort vurderinger av hvilke forebyggende tiltak som skal
gjøres og at mye at dette allerede er iverksatt, men vi er usikre på om disse tiltakene er
tilstrekkelig, spesielt med tanke på at det allerede har kommet flere henvendelser som uttrykker
bekymring for situasjonen. Vi er også usikre på i hvilken grad de vurderingene som har blitt
gjort har blitt drøftet i fellesskap med de aktørene som har pågående arbeider i området.
Bydelens oppfatning er at trafikksikkerhetstiltakene i området bør vurderes ut i fra den totale
trafikkutfordringen i området, og ikke kun for hvert enkelt prosjekt. Det er spesielt Sporveiens
prosjekt ved Holtet stasjon og Holtet base som har medført endringer langs Kongsveien og for
skoleveien til bam som skal gå til og fra Bekkelaget skole.
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Bydel Nordstrand anmoder derfor Bymiljøetaten, Sporveien og Holtet Horisont (Kongsveien 
82) om å gjøre ytterligere vurderinger av hvilke tiltak som er nødvendig og som kan iverksettes 
for å sikre at barn og andre myke trafikanter kan ferdes trygt gjennom Holtet-krysset og i 
området rundt (langs Kongsveien).  
 
Aktuelle tiltak kan eksempelvis være å benytte trafikkvakter i enkelte perioder på dagen ved 
start og avslutning på skoledagen, avklarte tidsperioder for når anleggstrafikken kan passere 
skolen i Marienlundveien og avklarte tidsrom for varelevering til prosjektene etc. Informasjon 
om trafikksikkerhetstiltakene må tydelig formidles til alle aktørene som er involvert i 
anleggsarbeidene slik at man unngår parkering på fortau og i sykkelfeltet. Det har også kommet 
meldinger om at situasjonen ved krysset Kongsveien x Ekebergveien ved Steinhammerveien er 
problematisk, så det er viktig at man vurderer hva som kan gjøres for å bedre situasjonen.  
 
Bydelen anbefaler at det opprettes jevnlig dialog mellom Bymiljøetaten, Sporveien prosjektet 
Holtet Horisont og skolen om situasjonen, slik at man raskt kan få på plass ytterligere 
trafikksikkerhetstiltak ved behov. Dette er spesielt viktig dersom det skjer endringer i 
byggeprosjektenes fremdrift.  
 
Vi anmoder også Bymiljøetaten om å følge opp parkeringssituasjonen i området, da det er en 
utfordring at mange parkerer i boligveiene for å benytte trikken ned til sentrum. Det bør ev. 
vurderes om det for en periode bør fjernes parkeringsplasser i området for å gjøre gangveiene 
mer oversiktlige for barn og andre myke trafikanter slik at de unngår å bli presset mellom 
parkerte biler og trafikken.  
 
 
Vi ber om å få en tilbakemelding på vår henvendelse og hvordan saken følges opp videre.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jorunn Lamson 
stabsleder,  
stab helse, utvikling og samfunn 

Eva Kristin Krogh 
spesialkonsulent 

  
  
Godkjent og signert elektronisk  
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Bydel Nordstrand anmoder derfor Bymiljøetaten, Sporveien og Holtet Horisont (Kongsveien
82) om å gjøre ytterligere vurderinger av hvilke tiltak som er nødvendig og som kan iverksettes
for å sikre at bam og andre myke trafikanter kan ferdes trygt gjennom Holtet-krysset og i
omrâdet rundt (langs Kongsveien).

Aktuelle tiltak kan eksempelvis være å benytte trafikkvakter i enkelte perioder på dagen ved
start og avslutning på skoledagen, avklarte tidsperioder for når anleggstrafikken kan passere
skolen i Marienlundveien og avklarte tidsrom for varelevering til prosjektene etc. Informasj on
om trafikksikkerhetstiltakene må tydelig formidles til alle aktørene som er involvert i
anleggsarbeidene slik at man unngår parkering på fortau og i sykkelfeltet. Det har også kommet
meldinger om at situasjonen ved krysset Kongsveien x Ekebergveien ved Steinhammerveien er
problematisk, så det er viktig at man vurderer hva som kan gjøres for å bedre situasjonen.

Bydelen anbefaler at det opprettes jevnlig dialog mellom Bymiljøetaten, Sporveien prosjektet
Holtet Horisont og skolen om situasjonen, slik at man raskt kan få på plass ytterligere
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Vi anmoder også Bymiljøetaten om å følge opp parkeringssituasjonen i området, da det er en
utfordring at mange parkerer i boligveiene for å benytte trikken ned til sentrum. Det bør ev.
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