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SLIMEVEIEN I OSLO – PÅ BJØRNDAL I SØNDRE NORDSTRAND –
ANMODNING OM Å REGULERE VEIEN SLIK AT VEIEN FÅR FORKJØRSRETT
1. Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) er en medlemsorganisasjon for alle

boligsammenslutninger på Bjørndal. I Bjørndals kjerneområde bor det i dag ca 7800
personer, og Slimeveien er hovedferdsåren inn til, og gjennom Bjørndals område.
2. Slimeveien er i dag en vanlig vei der «Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler),

§ 7 gjelder ved vikeplikt mellom kjørende. Dette innebærer at kjørende i Slimeveien har
vikeplikt for kjørende fra høyre, med unntak av de som kommer fra påkjøringer til Slimeveien
som omfattes av § 7, pkt 4.
3. Slik forholdene er i dag så oppstår det trafikkfarlige situasjoner omtrent daglig. Dette har

selvfølgelig flere årsaker. En av årsakene er at kjørende må forholde seg til flere
handlemåter når de kjører på Slimeveien og møter kryssende trafikkk. Det samme med de
som skal inn på Slimeveien, de må forholde seg ulikt til Slimeveien bestemt av hvilken
tilførselsvei de er på.
BBS arbeider for trygge og sikre forhold på Bjørndal, og som del av dette anmoder BBS om
at trafikken som går opp og ned Slimeveien gis forkjørsrett.
4. Saken har vært oppe tidligere, men før 1 januar 2015, altså før Oslo kommune ble gitt

skiltmyndighet i Oslo. Den gang ble det gitt avslag på å gjøre Slimeveien til forkjørsvei, og
hovedmotivasjonen den gang var at skiltmyndigheten antok at det kunne medføre økt fart i
Slimeveien.
5. Slik BBS vurderer saken så vil faren for fartsøkning hvis Slimeveien blir forkjørsvei være

mindre enn den positive effekten som oppnås hvis veien gis forkjørsrett.
I dag er farten i mange tilfeller for stor i forhold til fartsgrensen på 50/30 km/t, og respekten
for at du faktisk har vikeplikt for trafikk fra høyre neglisjeres i stor grad.
Slimeveien som forkjørsvei vil medføre at alle som skal inn på Slimeveien må vike. Dette i
seg selv vil være med på å redusere faren for ulykker.
6. Det er atskillige veier/påkjøringer inn til Slimeveien fra Ljarbruven og opp til Åslandhellinga.

Flere av disse kommer inn under Trafikkreglenes § 7, pkt 2, hvor trafikken på Slimeveien har
vikeplikt for trafikken fra høyre. Og flere veier/påkjøringer kommer inn under Trafikkreglenes
§ 7, punkt 4 hvor trafikken inn på Slimeveien har forkjørsrett selv om den som kjører inn på
Slimeveien får trafikken fra sin venstre side.
7. Trafikantene på Slimeveien, og de som skal inn på Slimeveien, skal være særdeles godt

lokalkjent for å vite om kryssende veier er en reel vei, eller om den er en vei etter § 7, pkt 4 –
«Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate,
gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som
kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som
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svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder».
Når du kommer kjørende langs Slimeveien så er det ikke mulig å se, og dermed vite, om
kryssende påkjøring er en vei eller ikke, og om du da har vikeplikt fra høyre eller ikke.
8. Noen eksempler er:

- Kommer du kjørende ned Slimeveien fra Årslandhellinga mot Nyjordeveien, så vet du i god
tid at du har vikeplikt fra høyre. Skilt nummer 124 «Veikryss» står ca 100 meter før krysset.
- Når du kommer lengre ned i veien møter kjørende på Slimeveien utkjøringen fra REMA
1000 og Slime Gård barnehage. Her har de kjørende som kommer ut fra REMA 1000 og
Slime Gård barnehage vikeplikt da dette ikke er en vei, men utkjøring fra en eiendom,
Slimeveien 6.
Kjørende på Slimeveien som ikke er lokalkjent kan ikke se, eller vite, at de som kommer ut
fra Slimeveien 6 har vikeplikt. Her er risikoen for misforståelser stor, og dermed faren for
ulykker stor.
Begge kan oppfatte at de har vikeplikt, eller verre, ingen oppfatter at de har vikeplikt.
- Når du kommer opp Slimeveien fra Ljarbruveien så kommer en til innkjøringen til Bjørnholt
skole. Normalt skal da trafikk fra Bjørnholt skole vike da de kommer ut fra en
parkeringsplass/eiendom/tun. Men her har skiltmyndigheten funnet det nødvendig å gi
trafikken i Slimeveien vikeplikt ved å sette opp skilt nummer 124 «Veikryss» ca 100 meter før
avkjøringen til Bjørnholt skole.
9. For å skape mer trygghet i trafikksituasjonen langs Slimeveien enn det som er i dag så

mener BBS at både kjørende på Slimeveien, og de som krysser inn på Slimeveien, må
forholde seg likt uansett hvilken kryssenende vei man kommer til, eller hvilken utkjøring mot
Slimeveien man kommer fra.
Dette oppnås ved at Slimeveien gjøres om til forkjørsvei.
Da vil alle vite hvordan man skal forholde seg til den enkelte påkjøring, uansett om man er
lokalkjent eller ikke.
10. Bjørndal Boligsammenslutning anmoder med dette om at skiltmyndigheten i Oslo regulerer

Slimeveien til forkjørsvei.

Med vennlig hilsen

Ragnar Hafsøe
Styreleder i Bjørndal
Boligsammenslutning (BBS)

