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En konseptvalgutredning (KVU) er en
kommunal utredning som gjennomføres
for alle kommunale investeringer av en gitt
størrelse eller kompleksitet, som politisk
nivå skal ta en beslutning om.
Bymiljøetaten ønsket en KVU for
fremtidig broløsning ved Åmot i Sørkedalen etter at en tidligere oppstart av prosjektet avdekket at behov og mulige løsninger
ikke var tilstrekkelig utredet.

Prosjektleder KVU Åmot bro:
Per Gunnar Ekland

Prosessledere KVU-verkstedet:
Per Gunnar Ekland
Roy Evensen
Camilla Sundt
Jan Høegh
Denne rapporten er ikke et ordrett referat,
men dekker innholdet i det som ble sagt,
skrevet og diskutert på KVU-verkstedet i
Sørkedalen 3. juni 2014.
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Bakgrunn for verkstedet
Åmot bro er en del av Zinoberveien og krysser Heggelielven nord-øst for Sørkedalen skole.
Broen har vært i dårlig forfatning og på bakgrunn av en inspeksjonsrapport utarbeidet av
Aas-Jakobsen i 2012 ble broen anbefalt revet og erstattet med ny bro.
Våren 2013 ble det prosjektert en ny bro på tilnærmet samme sted. Plan- og bygningsetaten ga
rammetillatelse for ny bro 31.7.2013 og entreprenør ble kontrahert i august 2013.
Stopp i arbeidene
Bymiljøetaten valgte å stoppe arbeidene med den nye broen da det viste seg at prosjektet var
mer komplisert enn tidligere antatt. Da hadde allerede følgende tiltak blitt gjennomført.
- Flomsikringstiltak på Zinoberveien da det var planlagt å benytte Zinoberveien (retning
sør fra Åmot bro) som avlastningsvei i byggeperioden.
-

Grunnarbeider for å lage gang- og sykkelovergang over Heggelielven (nord for Åmot
bro).

Da det ble klart at arbeidene med broen ville bli stoppet valgte etaten å utføre en midlertidig
forsterkning av broen. Det er anslått at den midlertidige forsterkningen har en levetid på cirka
10 år.
Konseptvalgutredning
På bakgrunn av prosjektets kompleksitet valgte Bymiljøetaten å sette i gang en konseptvalgutredning (KVU) for ny Åmot bro. KVU-en skal utrede aktuelle løsninger for Åmot bro og resultere i et anbefalt konsept. Bred medvirkning fra berørte er viktig i det videre arbeidet.
Derfor arrangeres det et verksted for prosjektets interessenter.
Resultatet av verkstedet var at det kom frem mange innspill og gode ideer fra forsamlingen på
16 mennesker. På verkstedet ble dagens og fremtidens behov diskutert etterfulgt av en iherdig
brainstorming rundt mulige løsninger.
Denne rapporten forteller hovedmomentene om hva som skjedde på verkstedet – og hvem
som var med på dugnaden.
Utredningen skal være ferdigstilt sommeren 2014.
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Viktig med en felles forståelse
Hvorfor KVU

Påvirkning

Bymiljøetaten ønsket en
konseptvalgutredning (KVU) for en
fremtidig broløsning ved Åmot i
Sørkedalen etter at en tidligere oppstart av
prosjektet avdekket at behov og mulige
løsninger ikke var tilstrekkelig utredet.
Det er ikke tidskritisk å få erstattet Åmot
bro da det er gjort midlertidig tiltak på
broen som har forlenget broens levetid
med 10 år.

KS-regimet følges i dette prosjektet. Det
vil si at
- Det er nå det er mulighet til å påvirke –
før man velger løsning
- Interessentene inviteres til å kommentere på KVU rapporten når den kommer ut
- Prosjektet blir til syvende og sist en
politisk beslutning og det kan ta tid.
- Å oppdage at man bygger feil løsning
etter byggestart er ofte vanskelig og
dyrt å gjøre noe med da er det allerede
brukt mye penger

KVU – hvorfor og hvordan
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Avgrensning
KVUen er avgrenset til å se på adkomst
over Heggelielven ved Åmot. Likevel er
det viktig å ta hensyn til forventet utvikling

i området, slik at dette prosjektet ikke er til
hinder for eller sperre for fremtidige
prosjekter i området.

Innspill i plenum:
Gang og sykkelvei

Prosjektavgrensningen tar ikke innover seg
behovet for utbedring av gang- og sykkelvei langs Zinoberveien. Gang- og sykkelveien stopper opp mot kryss ved parkeringsplass på østsiden av elven. Løsningen
som er tegnet inn i reguleringsplanen fra
1967 løser dette problemet.
Området som helhet

Interessenter oppfatter at de trafikale utfordringene i nærområdet er i hovedsak
utenfor prosjektavgrensningen. For eksempel er det ikke lenger plass til bilistene på
Sørkedalsveien.
Det faktiske behovet er mye større enn en
bro, og det er det sentrale. Det er lett å løse
en bro, men det er viktig og mer komplisert
å skaffe trygg trafikk i Sørkedalen. Det
helhetlige trafikkbildet er premissgivende,
og derfor mener interessentene at avgren-

singen er for liten. Området ned til Brennabro burde inkluderes i prosjekt avgrensingen.
Tilbakemeldingen fra BYM er at oppdraget
det jobbes etter i dette prosjektet er den
avgrensningen som vises på kartet. Mandatet er avgjørende – Åmot bro er fokuset til
prosjektet, unntaket er mulig nødvendige
midlertidig tiltak utenfor prosjektavgrensningen under anleggsperioden. Samtidig
utelukker ikke dette prosjektet at det kan
komme flere prosjekter i Sørkedalen, men
det er ikke en del av dette prosjektet. Det
er en politisk beslutning.
BYMs tekniske vurdering av Brenna-bro er
at den er i henhold til krav slik at det er
ikke nødvendig med en ny bro. Samtidig
anbefaler BYM at det utføres noen forbedringer, men det er utenfor dette prosjektet.
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Hvorfor verksted

Veien videre

«Å tenke nytt» er målsettingen for KVUverkstedet. Nye tanker gir nye løsninger.
Nye tanker gir flere muligheter.
Hensikten med verkstedet er å se på

En fremdriftsplan basert på sannsynlig
antall måneder per fase indikerer en mulig
gjennomføring av prosjektet i Q2 2016.
Imidlertid tar ikke denne fremtidsplanen
hensyn til at for eksempel gjennomføring
må legges til en gunstig årstid osv. Videre
avhenger videre fremdrift av hvilket alternativ som velges og behovet for offentlig
saksgang. I tillegg vil fremdriftsplanen
være avhengig av politisk prioritering med
tanke på tildeling av midler.

-

-

Interessentenes behov: Behov må rettferdiggjøre at man bruker skattepenger
på prosjektet
Mulighetsstudie: Sikre at man har vurdert alle tenkelige løsninger
o Hvilke alternativer er tenkelige?

Verkstedet og veien videre

Innspill i plenum
Manglende innkallinger

Det er mange som ikke har fått invitasjon
til verkstedet da invitasjonen ikke kom
frem i posten. BYM informert om at det
også er mulig å gi innspill til prosjektleder
etter at Verkstedet er avsluttet, slik at de
som ikke er tilstedte på verkstedet får en
mulighet til å uttale seg om saken.
Miljøkrav i forbindelse med gjennomføring
Det er rødlistede arter i område og dette
må følges tett opp.
Overordnet tidsplan for prosjektet
Det er ønskelig at berørte parter tas med i
hele arbeidet med KVUen. Alle valg bør
tas med de berørte, slik at man unngå å
overkjøre folk. Naboer bør varsles.

BYM presiserer at KVU-prosessen er slik
det er i inneværende fase at interessenter
har mulighet til å påvirke. Alles behov og
ønsker kan ikke tilfredsstilles med dette
prosjektet. Er man uenig i anbefalingen
som blir gjort i KVUen må man gå til politikerne som beslutter løsning. Det er mulig
å gi kommentarer til KVUen.
Tidligere vedtatt bro
Det kom et spørsmål om en ny bro ikke
allerede var vedtatt. BYM presisere at det
ble bevilget penger til en bro, men det var
mange elementer som ikke var med i
prosjektet. Derfor startet BYM prosessen
med KVU og interessentanalyse osv. slik
at alle blir hørt. Ingenting er vedtatt enda
da tidligere bevilgning er trukket tilbake.

Situasjonsbeskrivelse
Hva særpreger Åmot bro i dag med tanke på samfunnsliv og
fremkommelighet?
BYM presenterer

Det prosjektutløsende behovet:
I Aas-Jakobsens tilstandsrapport ble det
anbefalt «riving av eksisterende og bygge
ny to-felts buebro…»
Tiltak gjort i forbindelse med første
oppstart av dette prosjektet:
- Forsterkning av dagens bro – lagt over
elementbro Levetid på 10 år, avhengig
av hvor fort eksisterende bro forfaller.
- Underbygning av midlertidig gange- og
sykkelvei på nordsiden av Åmot bro
Kurvatur: Stigningsgrad og sikt i forbindelse med horisontal- og vertikal kurvatur
er et problem med dagens bro. Tømmerbiler er derfor dimensjonerende for kurvatur
og stigningsgrad.

Innspill i plenum
Tellingene

Tellinger av antall biler som passerer over
Åmot bro ble gjort i uken før det var
skiføre. Tellingene er derfor ikke fra en
representativ periode.
BYM tilbakemelding er at det alltid vil
være vanskelig å få en representativ telling

Trafikksikkerhet: Det må tas hensyn til de
som ferdes med sykkel, på hester, til fots
(mange skolebarn) i tillegg til de motoriserte kjøretøy (bil, mc, tungtransport, skimaskin m. m).
Flom: Det foreligger ikke flomrapport for
området akkurat ved Åmot bro, men to
beregninger foreligger for Sørkedalselven
(lenger ned). De gir en indikasjon på vår
og høstflom ved Åmot bro.
Biologisk mangfold: Det er registrert muslinger i elven nedenfor Åmot bro. Forurensning i byggefasen fra broen må ta
hensyn til dette, samt kantvegetasjonen
langs elvebredden da området er innen for
Markagrensa.

oppe ved Sørkedalen da bruken av området
varierer mellom dager, uker og årstider.
Gitt at en ny bro ikke dimensjoneres etter
nøyaktig antall passeringer, men i henhold
til hvilket intervall tellingene faller innenfor vil en ny bro i Sørkedalen dimensjoneres for betraktelig mer enn det tellingene
viser.
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Hvilke ideer til løsning har du med deg i kofferten hit?
For arbeidet på verkstedet ble deltakerne delt inn i homogene grupper og utstyrt med Post-it-lapper, flippover-ark og kart. Arbeidet ble delt inn i to oppgaver.
Oppgaver 1

Oppgave 2

Gruppenes første oppgave var å ta en
brainstorming rundt behov, diskutere det
internt i gruppen og gjøre en prioritering av
de tre viktigste behovene. Tilslutt presenterte gruppene hva de hadde kommet frem
til.

Deltakere fikk deretter i oppgave å se på
mulige alternativer for endelig løsning som
kunne løse de prioriterte behovene, samt
løsninger og faseinndeling for anleggsgjennomføringen.

Arbeidet resulterte i et mylder av behov.

GRUPPE 1:
Sigmund Kjelsaas
Kåre Kristoffersen
Trond Pinsli
Lars Kauserud
Edvard Aaby
Linda Hoff-Igharo

I motsetning til oppgaven med behov var
det et alternativ som utpekte seg under
diskusjonene rundt mulig løsninger.

GRUPPE 2:
Monica Marie DavidAndersen
Kirsten Martinsen
Jan-Erik Borbe
Morten Christensen

GRUPPE 3:
Odd Holter
Ingar Solheim
Terje Pinsli
Stian Bråthen
Oliver Heslop
Torleif Johan
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Behov
Hva har vi behov for – som beboere, som næringsdrivende og
som brukere av marka?
Hva er behov? Behov er noe som skal tilfredsstilles for at noe kan fortsette å
eksistere og utvikle seg. Behov er det «å trenge noe» som ikke kan unnværes
på grunn av for eksempel brukervekst eller nødvendige utskiftninger. Behov er
ikke det samme som ønsker.

GRUPPE 1

Prioriterte behov
Bygges for fremtiden og fremtidens
behov

Trygge forbindelser. Plassering i
forhold til:
- Langlielven
- Elveli
- Brenna
- Zakariasveien
Alle behov som kom opp
Broen må flyttes
Toveis (med gang(nord) for å få god
vei/turvei/hestevei/
sikt
sykkel)

Enkel å bruke
- Oversikt
- Stigning
- Bredde

Redusere adkomstvinkel

Beholde reguleringsplan fra 1967

Sikker gangLastebiler
bro/Egen gangbro/gangvei
Beste er å beholde
Veitraseen opp til
Adskilt mellom
eksisterende som
Åmot bro må sikres tofelts (bilvei),
ride og gangbro
hest og gående
Zinoberveien er ikke Oversiktlig
Trygg
noen omkjøringsvei

Det må bygges

Bygges trafikksik-

Må se helhet

Enkel snørydding

Godt opplys
med gatelys
Vinterfremkommelig
Lastebiler, 13
tonns akseltrykk og 60
tonn totalt
Enkelt vedli-

Hest og
hestelastebiler/bil og
henger
Sykkel

Koble
sammen
med Brenna
Liten
stigning

Nye gang-
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lenger bro

ker for andre trafikanter

-

Hensyn hester,
gangfelt. Må være
bredde

Trygg gang og
sykkelvei

Endring i kjøremønster til
broen

kehold

veier for
skolebarn

Ny bro må
være fremtidsrettet

Sikre videre
gangvei

Trygg ferdsel
over Brenna
bro og Åmot
bro

Parkering
forbudt
langs elven

Bygge Åmot bro Sikker skoleslik at den dekvei
ker fremtidig
behov

Behov for
fartsregulering over
tun

Langlielven
Elveli
Brenna
Zakariasveien

GRUPPE 2

Prioriterte behov
Bygge ny bro vedsi- Bygge Åmot bro
den av gammel bro
for fremtidig,
slik at gammel bro
smart, trygg, og
kan benyttes som
grønn veitrase.
anleggsbro
Zinoberveien er av
sikkerhetsmessige
grunner uegnet.
Alle behov som kom opp
Bygge ny bro
Bygge Åmot bro
vedsiden av gammel for fremtidig,
bro slik at gammel
smart, trygg, og
bro kan benyttes
grønn veitrase.
som anleggsbro
Trygg anleggsGang og sykkelvei
gjennomføring
også egnet for hest

Mindre trafikk
forbi skole og
barnehage (Føre
vei på nedsiden,
slik at det ikke
er gjennomkjøring ved skolen
og barnehagen)
Mindre trafikk
forbi skole og
barnehage

Ikke bruk av Zinoberveien i anleggsfase
GRUPPE 3

Prioriterte behov
Det må være kjørbar
bro over elven under
anleggsperioden –
ikke bruke
Zinoberveien

Bred nok til at det
er tofelts pluss
gangfelt, evt. at den
gamle broen består
som gang og
sykkelvei

Ivareta behovet
for å utbedre
Zinoberveien
mot Brenna bro
mot skolen.
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Alle behov som kom opp
Beholde gammel bro Sikker adkomst for
til gang og sykkelvei barn
og ridning
Plass for skiløype
Må tåle 10 tonn
over broen – evt. på akseltrykk
den gamle broen.

Hensyns ta
vannledning fra
Langlia
Tofelts pluss
gang og sykkelvei

Asfaltering av
Zinoberveien

God
belysning

Gangvei fra
enden av bro
mot Brenna
bro

Omlegging
av traseen
fra broen
mot skolen
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Arbeid med alternativer – fra ideer til konsepter
Hvordan løse behovene? Hvilke løsninger er realistiske og gjennomførbare?
Målet var å komme frem til det konseptet/alternativet som gir best ressursutnytting og verdiskaping, gitt forutsetningene for prosjektet.

GRUPPE 1:

Endelig løsning
Hovedtraséen er tegnet inn på Figur 1
-

Benytter den gamle veitraséen opp fra broen mot Sørkedalen skole
Bygger en ny bro med helning slik at man får en med lang og slak stigning.
Veien som bygges med veiskulder, hvor den ny veitraséen videreføres ned til
Brenner-bruen.
Gangsti for myke trafikanter forblir på den eksisterende broen
Flere fartsdumper ved barnehagen

Gruppe 1 peker på at fordelene med denne løsningen er at man blir kvitt mange farlige og
uoversiktlige trafikksituasjoner.
Anleggsgjennomføring
- Eksisterende bro kan brukes som omkjøring under anleggsperioden, hvor man
benytter dagens trasé (østgående kjøreretning) på vestsiden av elven til omkjøring. Eksisterende vei må da legges ut i bakken opp fra broen og mot Sørkedalen skole slik at
man får toveis trafikk.
Gruppe 1 trekker frem at ulempen med denne midlertidige løsningen er at man får anleggstrafikk gjennom skole- og barnehageområde. Dette fører til at gruppen la til grunn følgende
forutsetninger:
-

Anleggsperioden må legges til sommerferien
Når ny veitrase/utbedringer av veikrysset Zinoberveien og Zakariasveien skal gjøres
må veiene sperres i noen dager og eventuelt noe av g på i de foregående ukene. Dette
er ok da det finnes alternative veier ut for et par dager.
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Figur 1:

Gruppe 1 – Løsningsforslag
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GRUPPE 2:

Endelig løsning
Hovedtraséen er tegnet inn på Figur 2
-

Et bilfritt tun ved skolen
Avkjøring fra hovedveien i Sørkedalen til Åmot flyttes til sør for skolen/barnehagen/butikken
Utbedrer/bygger ny veitrasé rundt til Brenna bro. Grunnforholdene er nærmest danske
tilstander, sand og flatt, så optimale forhold for veibygging.

Anleggsgjennomføring
- Fase 1 av er utbygging av området ved og rundt skolen. Lager veien/tilgang til den nye
parkeringsplassen ved skolen/barnehagen.
- Fase 2 er å bygge den nye broen. Eksisterende bro og veitrasé benyttes som anleggsvei
- Fase 3 er utbedringer av Zinoberveien. I forbindelse med utbedringer av Brenna bro
ansees det som relativt enkelt å lage midlertidig bro der, da det ikke er behov for en
stor midlertidig bro.
Gruppe 3 trekker frem at ut fra deres behov er det viktig å få anleggstrafikken vekk fra skolen
og barnehagen.
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Figur 2:

Gruppe 2 – Løsningsforslag
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GRUPPE 3:

Endelig løsning
Hovedtraséen er tegnet inn på Figur 3
-

-

For å få trafikken vekk fra barnehage og skole legger avkjøringen fra Sørkedalsveien
inn til Åmot bro syd for skolen.
o Gjennomfører forbudt for gjennomkjøring på veien mellom skolen og
barnehage i tidsrommet kl. 7.-17.
Unngår tungtrafikk gjennom skolen. Samtidig er det et ønske om å beholde trafikken
forbi butikken. Tenker på trafikksikkerhet, men gruppe 3 tror det kan være en del
innsigelser mot denne løsningen.
Prioritering av tiltak som tegnet på kartet
o Rød = førsteprioritering
o Blå = andreprioritet

Anleggsgjennomføring
- Beholde den gamle broen frem til den nye er ferdig
- Tilrettelegge for trafikk slik at det blir to felt i brattbakken opp fra Åmot bro i
vestgående retning.
- Legger anleggsperioden til sommeren. Unngår vinterarbeid, i tillegg er skoleferien en
bra tid å jobbe på.
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Figur 3:

Gruppe 3 – Løsningsforslag
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Siste informasjon før verkstedet ble avsluttet
Praktisk informasjon
-

Presentasjon fra verkstedet og KVU legges ut på hjemmesiden til Sørkedalen
Aller er vedkommende til å komme med innspill per epost til
per.gunnar.eklund@bym.oslo.kommune.no. Det er ikke tatt noen politisk avgjørelse i
saken enda.

Innspill fra deltakere på verkstedet

Viktig å få med innspill fra de som ikke var her i dag.

18

Vedlegg 1: Invitasjon til verksted
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Vedlegg 2 Deltakerliste

Tabell 0-1
Deltakere
Navn
Ingar Solheim
Sigmund Kjelsaas
Odd Holter
Monica Marie DavidAndersen
Kirsten Martinsen
Kåre Kristoffersen
Trond Pinsli
Terje Pinsli
Lars Kauserud
Stian Bråthen
Oliver Heslop
Jan-Erik Borbe
Morten Christensen
Torleif Johansen
Edvard Aaby
Linda Hoff-Igharo
Roy B. Evensen
Catrine S. Carlsen
Jan Hoegh
Camilla S. Sundt
Synne Flakstad
Per Gunnar Eklund

Rolle
Beboer i Heikampveien ved Elveli
Næringsdrivende Kjelsås gård
Sørkedalen Vel
Driftstyret Sørkedalen Skole
Sørkedalen Skole
Elveli Gård, Hestepsortsenter og Kjøre&Rideklubb
Nabo
Nabo
Brenna gård
Nabo
Nabo
Nabo
Administrasjon, Bydel Vestre Aker

BYM
BYM
HC
HC
HC
HC
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Vedlegg 3: Dokumentasjon fra arbeidet med behov

Figur 4:

Gruppe 1 - Behov

Figur 5:

Gruppe 2 - Behov
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Figur 6:

Gruppe 3 - Behov
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