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GANGBRU VETTRE
I Budstikka 2. november kan man lese at Asker kommune mener at skoleveien til barna på Vettre skole er
trygg. Ifølge direktøren for oppvekstsektoren er skoleveien trygg på grunn av de to undergangene som er der.
Foreldrene til barna mener imidlertid at skoleveien er utrygg. Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening er
enig med foreldrene og mener at brua må reetableres.
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.
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De to undergangene gir en trygg kryssing av Slemmestadveien, men skoleveien er mer enn kun disse undergangene.
For å bruke undergangen ved Skytterveien må man gå Vettrelia mellom Krillåsveien og Skytterveien. Vettrelia er ca. 360 m lang uten fortau. På en lang strekning er det forstøtningsmur langs vestsiden av veien. Langs
østsiden er det grunnet topografien rekkverk (guard rail). Inntil muren er det som oftest mange parkerte biler.
Der det står parkerte biler kan ikke to kjøretøyer passere hverandre.

Foto: Vettrelia sett mot nord. Hjulsporene viser at bilene kjører i de samme sporene i begge retninger.

Foto: Skytterveien, Vettrelia sett mot nord. Bemerk høyresvingen mot Vettrelia og manglende fri sikt.
Ved enden av Vettrelia må skolebarna krysse Skytterveien. På veier uten fortau er man opplært til å gå langs
venstre veikant. Når man kommer ned mot Skytterveien må barna derfor først krysse Vettrelia og så Skytterveien. Dette er en ugunstig og trafikkfarlig løsning. Biler som kommer fra Slemmestadveien og skal opp
Vettrelia har ikke tilstrekkelig fri sikt til å unngå mulige konflikter med gående. Kryssingen av Skytterveien
er heller ikke god for skolebarna. For skolebarn fra 6-år og oppover anses derfor Vettrelia med den nåværende utformingen trafikkfarlig som skolevei.

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 som regel mer oppmerksom på møtende trafikk enn på
gående som krysser Konglungveien. For skolebarn anses denne veikryssingen som trafikkfarlig.
Skolebarna fra Krillåsveien og sideveier til denne har frem til nå brukt gangbrua. Denne skoleveien er 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 anses 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.
Ifølge Budstikka vil ikke Statens vegvesen anbefale kommunen å bygge ny gangbru over Slemmestadveien
på Vettre. Dette er etter vår mening en merkelig anbefaling. Det kan ikke være tvil om at gangbrua tilhører
Statens vegvesen. 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. Vi mener derfor at manglende vedlikehold av ei gangbrua, som er del av en
skolevei, må resultere i at brua blir erstattet med ei ny bru.
Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening ber rådmannen om å følge opp denne saken med Statens vegvesen. For å unngå at saken trekker ut i tid, vil vi be Asker kommune om å vurdere en forskuttering av ny
bru.
For en del år siden forhåndsvarslet Asker kommune oppstart av reguleringsplan for fortau i Vettrelia. Planen
ble ikke fullført grunnet protester fra beboere i Vettrelia. Dersom gangbrua ikke blir erstattet med ny bru, bør
kommunen vurdere å ta opp igjen reguleringen av fortau i Vettrelia.
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