
Uttalelse fra Huseby Senior Residens Borettslag (HSRB) 

Innspill til reguleringsarbeid for Skedsmokorset Øst 

 

Vi har merket oss at formålet med planarbeidet er å videreutvikle Skedsmokorset 

som sted, både for bygde og ubebygde arealer. Planområdet er på totalt ca. 510 mål 

og består av boligområder, forretninger, kjøpesenter, friområder og veier. 

 

I vår uttalelse vil vi begrense oss til å kommentere den ene saken som er helt 

avgjørende for å lykkes med å utvikle Skedsmokorset til et godt og velfungerende 

tettsted. Denne saken er hovedveien gjennom sentrum, Kirkeveien/Gjerdrumsveien. 

Det har i mange år vært åpenbart at veien representerer en forurensningskilde, når 

det gjelder støy og avgasser fra biltrafikken. Med økende trafikk har problemet 

tiltatt i styrke og nærmer seg i dag et omfang som gjør det berettiget å beskrive den 

sentrale rundkjøringen som en trafikkslum. 

 

Hvis det ikke gjøres noe drastisk for å møte denne utfordringen har vi problemer 

med å se hvordan andre tiltak i området kan bidra til «å utvikle Skedsmokorset til et 

godt og velfungerende tettsted». Etter vår vurdering er en løsning av 

veiproblematikken helt avgjørende for å få skrudd sammen de øvrige elementer i 

den framtidige områdereguleringen til en vellykket totalplan.  

 

En mulig løsning som har vært antydet lenge er å bygge en tunell gjennom 

Heksebergfjellet, slik at biltrafikken nordfra kan ledes ut på E6 ved Berger. Det er 

klart at dette vil avlaste trafikken gjennom Skedsmokorset sentrum, men det er et 

åpent spørsmål om tiltaket er tilstrekkelig. Noe som bidrar til å forsterke dagens 

problemer er at biltrafikken på Trondheimsveien fra Kjellerholen også har vært 

sterkt økende. En stor del av denne trafikken skal gjennom rundkjøringen sentralt 

på Skedsmokorset. På gitte tidspunkter, tidlig formiddag og etter normalarbeidstid, 

framstår rundkjøringen som en effektiv trafikkpropp, hvor bilene står i ro og spyr ut 

avgasser. 

 

Avslutningsvis vil vi konkludere med at en løsning av veisaken må gis høyeste 

prioritet i arbeidet med områdereguleringen av Skedsmokorset Øst. 
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