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Ønske om forskuttering av midler til planlagt gangtunnel

Til Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

FAU ved Haug skole ber Bærum kommune, i forbindelse med behandling av Handlingsprogrammet,
forskuttere Statens vegvesen sin del av den estimerte summen på 8 millioner kr., slik at byggingen av
gangtunnelen kan starte som planlagt i 2019.

Vi viser til oppslag i Budstikka lørdag 13. oktober om utsettelse av gangtunnel under Griniveien ved
skolen. FAU er veldig skuffet over at rådmannen i forslaget til investeringsprogram, s. 28 -punkt 87,
foreslår å utsette byggingen av gangtunnelen med ytterligere to år, til 2021. Det har opp gjennom
årene vært flere utsettelser av dette prosjektet.

Rådmannen ønsker å utsette gangtunnelen fordi det ennå ikke er avklart trasé for gang- og
sykkelveien. FAU mener det må være mulig å få tunnelen på plass før dette er avklart. Vi tviler på at
det vil føre til større merkostnader. En gangtunnel ved Haug skole vil være til sikkerhet og glede for
langt flere turgåere året rundt enn barna våre og de ansatte ved skolen.

Det er en god, middels bred turvei rett på den andre siden av Griniveien. Trafikken på dagtid er så
tett at det ofte er utrygt å krysse veien for grupper fra Haug som ønsker å gå på tur innover i marka.
De tar ofte turen til Sæteren Gård, som også er tilrettelagt for funksjonshemmede som barnas
tursted i Bærumsmarka. Fra skolen er det bare to kilometer å gå til Sæteren. Det er en viktig del av
undervisningen at de aller fleste av elevene blir tatt med på en utedag hver uke i nærområdet. Å
bruke gangtunnelen ved avkjøringen til Haga golfbane er dessverre ikke et alternativ. Det blir for
langt å gå for mange av barna våre.

Hvis Hovedutvalget velger å utsette tunnelen med to år, ber FAU om at Bærum kommune og Statens
vegvesen iverksetter følgende strakstiltak:

-Innføre midlertidig, redusert fartsgrense på Griniveien ved skolen fra 60 til 40 km/t.
-Bygge et midlertidig opphøyet gangfelt for tryggere krysning av Griniveien.
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