
 

Jar, 5. februar 2019 

Til  

Statens vegvesen 

Region Øst (Bærum) 

 

 

Trafikksikkerhet  - Fv610 – Vollsveien på Jar – behov for nye 

fotgjengerfelt 

Jar vel har undersøkt med sine medlemmer status for trafikksikkerheten på Jar. Det er utfordringer 

knyttet til tilrettelegging for fotgjengere og myke trafikanter. Vi registrerer at kollektivtilbudet er blitt 

mye bedre de siste årene, og sammen med det øker kravene for sikker tilrettelegging for ytterligere 

økt bruk av kollektive tilbud. Vollsveien brukes som skolevei for barna til Jar skole. Trygg skolevei er 

avgjørende for våre barn. 

I dette brevet anmoder Jar vel om å få etablert 2 nye fotgjengerfelt i Vollsveien på Jar. Begge steder 

mangler det trygg mulighet for å krysse Vollsveien fra bussholdeplasser. Vi mener en slik etablering 

rydder opp i sikkerhetsutfordringene i Vollsveien og øker sannsynligheten for å ta i bruk kollektive 

bussløsninger i framtida. 

Sted 1: Ved bussholdeplass ved Lillengveien 

 

Ved Lillengveien går folk av bussen fra Lysaker uten mulighet for å krysse Vollsveien innenfor 

akseptabel avstand. Nærmeste fotgjengefelt er ved Jar skole, 350 meter unna 



Sted 2: Ved Skogveien 

 

Ved Skogveien går folk av bussen fra Lysaker uten mulighet for å krysse Vollsveien innenfor 

akseptabel avstand. Nærmeste fotgjengefelt er ved Jarhuset, 400 meter unna. 

Jar vel innser at plasseringene ikke er optimale, men av hensyn til fotgjengernes sikkerhet bør man 

kunne bruke skjønn og se bort fra ideale normer og etablere fungerende løsninger for alle.  

I tillegg er det sterkt ønskelig å utvide 40 km-grensen fra passeringen ved Jar skole til å gjelde hele 

Vollsveien fra Granfoss til Jarhuset. Vi minner om at mange barn bruker Vollsveien som skolevei og at 

mange krysser Vollsveien på vei til det populære friområdet ved Lysakerelva. 

 

Vi ser fram til konstruktivt svar og tiltak fra Statens vegvesen. 

 

Med vennlig hilsen 

(sign) 

 

 

Halvor Kr. Halvorsen og Kima Karimiha 

for Jar vel (http://www.jarvel.no/) 

 

 

 

Kopi: Bærum kommune, trafikksikkerhetsseksjonen 


