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GANGBRU VETTRE
Vi viser til omtale i Budstikka, senest 15. ds., der det fremgår at Statens vegvesen er uenig med Vettreforeldrene i at skoleveien er utrygg og at vegvesenet ikke vil anbefale kommunen å bygge ny gangbru over
Slemmestadveien på Vettre. Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening støtter foreldrene og mener at brua
må reetableres.
På nettet kan man også lese at FAU ved Vettre skole allerede for flere år siden ba Statens vegvesen om å
vedlikeholde brua. Det har tydeligvis ikke skjedd siden man nå vil rive brua på grunn av råte. Registreringen
av råte ble gjort for flere måneder siden, men kommunen fikk ifølge Budstikka først for kort tid siden
beskjed om det. Skolebarna har med andre ord brukt ei bru som er kondemnabel i lang tid uten at vegholder
har foretatt seg noe som helst. Dette er kritikkverdig og føyer seg inn i omtalen av farlige bruer i Norge som
beskrevet i VG.
At gangbrua tilhører Statens vegvesen kan det ikke være tvil om. På 60-tallet hadde vegvesenet flere
tilsvarende gangbruer og omplasserte disse etter hvert som andre tiltak ble gjennomført. Vi kan nevne
Slemmestadveien ved Hvalstrand og Ringeriksveien ved Skui. Langs Slemmestadveien ved Blakstad Hageby
lå det i flere år ei tilsvarende gangbru som var flyttet dit, men som ikke ble satt opp.
Gangbrua over Slemmestadveien er del av skoleveien fra vestsiden av Slemmestadveien. Uten gangbrua vil
trafikksikkerheten for barna som sokner til Krillåsveien med sideveier bli vesentlig dårligere enn i dag. Dette
fordi skoleveien vil bli mellom 450 og 500 m lengre enten man går via undergangen ved Skytterveien eller
undergangen ved Vettrekrysset.
For å bruke undergangen ved Skytterveien må man gå Vettrelia mellom Krillåsveien og Skytterveien. Vettrelia er ca. 360 m lang uten fortau. Veien er relativ smal med mange parkerte biler langs vestsiden av veien og
rekkverk (guard rail) langs østsiden. Der det står parkerte biler kan ikke to kjøretøyer passere hverandre. På
et parti er det til og med murt en platting for avfallsbeholdere i veibanen. For skolebarn fra 6-år og oppover
er ikke denne veien akseptabel. Kryssingen av Skytterveien er heller ikke god for skolebarna.
Dersom man bruker undergangen ved Vettrekrysset blir skoleveien noe lengre. Gangveien ned mot undergangen er bratt og i tillegg må man krysse Konglungveien i krysset med Slemmestadveien. Krysset med
Slemmestadveien er trafikkfarlig grunnet siktforhold og høyt fartsnivå på Slemmestadveien. Kjørende fra
nord som svinger mot venstre inn i Konglungveien er derfor mer oppmerksom på møtende trafikk enn på
gående som krysser Konglungveien. For skolebarn vil denne veikryssingen være trafikkfarlig.
Skolebarna fra Krillåsveien og sideveier til denne har frem til nå brukt gangbrua, Denne skoleveien har vært
ansett som trafikksikker. Barna vil nå få en vesentlig lengre skolevei med flere konfliktpunkter. Dette vil
høyst sannsynlig føre til at mange foreldre kommer til å kjøre barna til skolen, og det er vel ikke ønskelig i
dag.

Vi er kjent med at foreldre til barn fra vestsiden av Slemmestadveien lar barna bruke skoleområdet og ballbingen på skolen etter skoletid. Dette fordi atkomstveien via gangbrua har vært ansett som en trafikksikker
atkomstvei. Denne forbindelsesveien må derfor etter foreningens mening beholdes. Det kan også tillegges at
jordene rett øst for gangbrua er mye brukt til skilek av barn fra vestsiden av Slemmestadveien om vinteren.
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