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ØKERNVEIEN VED HASLE SKOLE – FORSLAG OM OPPHØYD GANGFELT 
Saksnr. 201300854 
 
Sammendrag:  
Bymiljøetaten foreslår å anlegge et opphøyd gangfelt i Økernveien ved Ålovs vei. Overgangen over 
Økernveien er et svært viktig kryssingspunkt på skoleveien til og fra Hasle skole.  
 
Det opphøyde gangfeltet dimensjoneres for veiens fartsgrense, som er 50 km/t. Krysset er 
signalregulert. Opphøyd gangfelt er foreslått som et tiltak for å redusere fartsnivået og øke synbarheten 
av gangfeltet. Forslaget er vist på vedlagte kart.  
 
Saksgang: 
Saken skal avgjøres av byrådet.  
 
Skolevei til Hasle skole:  
Trafikkgruppa i FAU på Hasle skole har i flere år jobbet med å sikre skoleveien rundt Hasle skole.  
Fartsdumper og fartsgrense 40 km/t i Økernveien har vært ett av tiltakene de har ønsket.  
 
Trafikkgruppa i FAU på Hasle skole er også bekymret for Hovinveien. I 2009 skrev de brev til 
Samferdselsetaten hvor de ba om flere fotgjengeroverganger, eventuelt flytting av de eksisterende 
overgangene, samt reduksjon av hastigheten i Hovinveien fra 40 til 30 km/t. 
 
På EBYs åpne møte om Ensjøutbyggingen 10. april 2013 meldte beboere i Hovinveien 7-9 om 
bekymring for utviklingen av Hovinveien som skolevei. De informerte om økt 
gjennomgangstrafikk og mange parkerte biler langs Hovinveien, som gjør trafikkbildet 
uoversiktelig både for fotgjengere og billister. Representanten for Hovinveien 7-9 ønsket forbud 
mot gjennomgangstrafikk og forbud mot gateparkering. De ønsket også at det opparbeides 
sykkelfelt/ sykkelvei langs Hovinveien.  
 
Vurdering: 
Det er positivt at det gjøres tiltak for å gjøre skoleveiene tryggere.  
Reduksjon i framkommelighet for bilene i Økernveien kan imidlertid føre til økt trafikk i 
nabogatene. Et nytt opphøyet gangfelt i Økernveien bør derfor også ses i sammenheng med 
nabogatene. I Hovinveien er det i tillegg til gjenomgangstrafikk anleggstrafikk på grunn av 
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utbyggingen av Ensjøområdet. Bydel Grünerløkka ber derfor Bymiljøetaten vurdere om det bør 
gjøres tiltak i Hovinveien i forbindelse med anleggingen av opphøyet gangfelt i Økernveien. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til forslaget om opphøyet gangfelt i Økernveien. Bydelen ber 
samtidig Bymiljøetaten vurdere om det bør gjøres tiltak for å gjøre skoleveien tryggere langs 
Hovinveien i forbindelse med anleggingen av opphøyet gangfelt i Økernveien.  
 


