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N Y GANG- O G SYKKELVEG OG NY T T L E D NING S NE T T L A NG S G R INI V EI EN

Planlegging av ny gang- og sykkelveg og forberedelser til utskifting av vann- og avløpsledninger langs Griniveien er i gang.

Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med gang- og sykkelveg og fortau. Planlagt ferdig våren 2025. (Illustrasjon: Norconsult / Statens vegvesen)
foto: Damian Heinisch

Statens vegvesen skal på vegne av Bymiljøetaten i Oslo
(BYM) ruste opp og etablere sammenhengende gangog sykkelveg langs Griniveien fra Røakrysset til Bærum
grense. Den skal så koples sammen med gang- og
sykkelvegløsningen som er bygd på Bærumssiden.

Detaljplanlegging og grunnerverv til gang- og
sykkelvegen
Statens vegvesen skal bygge ny gang- og sykkelveg fra
Røakrysset til Bærum grense, en strekning på omtrent 750
meter.

Et sammenhengende gang- og sykkelvegnett er en forutsetning for å få flere til å gå og sykle. Tiltaket i Griniveien er
en del av «Plan for sykkelveinettet i Oslo».

Detaljplanleggingen av gang- og sykkelvegen er i gang.
Samtidig forbereder Statens vegvesen gjennomføring av
grunnerverv. Det er nødvendig for å få plass til den nye
gang- og sykkelvegen.

Samtidig som Statens vegvesen etablerer gang- og sykkelveg,
skal Vann- og avløpsetaten i Oslo rehabilitere ledningsnettet
langs Griniveien mellom Røakrysset og Ekraveien.
Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten gjør arbeidene
samtidig for å unngå flere omganger med graving i Griniveien.
Selve byggeperioden vil ta to år og skal etter planen gjennomføres i perioden våren 2023–våren 2025.

De grunneierne som må avstå grunn, får brev fra Statens
vegvesen i begynnelsen av november. Da får de samtidig
invitasjon til et grunneiermøte som skal holdes i desember.
Befaringer på den enkelte eiendommen skal skje i løpet av
våren 2022. Hver enkelt grunneier får egen innkalling til
befaring.

Nye kommunale vann- og avløpsledninger
Vann- og avløpsetaten i Oslo skal legge nye kommunale
vann- og avløpsledninger på en strekning i Griniveien,
mellom Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter.
Vann- og avløpsetaten skal utføre arbeidet for å bedre
kapasiteten på vann- og avløpsledningene. Det har vært
mange lekkasjer i området. Det eksisterende ledningsnettet i Griniveien er fra 1960 og må fornyes.

Statens vegvesen
• Bygge ny gang- og sykkelveg og nytt fortau mellom
Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter
• Ruste opp eksisterende gang- og sykkelveg mellom
Ekraveien og Oslo/Bærum grense, ca. 350 meter
• Tilpasse avkjørsler
Vann- og avløpsetaten
• Skifte ut vann- og avløpsledning mellom Røakrysset
og Ekraveien, ca. 450 meter
• Undersøke private stikkledninger

)*+,

Vann- og avløpsetaten skal også undersøke tilstanden på
de private stikkledningene til beboerne i Griniveien. Dette
gjøres med hjelp av tv-kjøring. Hvis det viser seg at de
private stikkledningene ikke holder god nok kvalitet, må
beboerne selv påkoste rehabilitering av disse.

Tidsplan
• Høst 2021-årsskiftet 2022/23:
Detaljplanlegging gang- og sykkelveg og fortau +
grunnerverv (Statens vegvesen)
Forberedelser til utskifting av vann- og avløpsledninger
(Vann- og avløpsetaten)
• November 2021:
Brev til grunneiere som må avstå grunn + invitasjon til
grunneiermøte
• Desember 2021:
Grunneiermøte - Statens vegvesen og Vann- og
avløpsetaten orienterer om prosjektet og svarer på spørsmål
• Vår 2022:
Statens vegvesen avtaler og har befaringer med
grunneierne
• Vår 2023:
Byggestart
• Vår 2025:
Ferdigbygd prosjektet

O
P
www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/griniveien/

Vann- og avløpsetaten
www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/griniveien-nye-vann-og-avlopsledninger-og-ny-gang-og-sykkelveg/

21-0685 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no
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