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Referer til planer og bygging i Kleivveien og Bekkestuveien:
planID 2016032, Kleivveien nord
planID 2019015,Gml. Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei

Jeg vil på vegne av 15 småbarnsfamilier i Bekkestuveien og Egne Hjems vei uttrykke vår største bekymring for
utbygging av Kleivveien/Bekkestuveien med tanke på økt trafikk i Bekkestuveien som følge av at 260 nye
leiligheter bygges.
Allerede per dags dato er det mye trafikk i Bekkestuveien i morgentimene når barn skal gå til barnehage og til
skole, samt ettermiddager når barn er på vei hjem fra barnehage og skole. På lørdager og søndager er det økt
trafikk som følge av biler som parkeres langs Bekkestuveien av personer som går til Bekkestua sentrum for
handling eller kafebesøk, eller som generell gjennomfartsvei.
Bekkestuveien blir dagelig brukt av mange barn, turgåere, trilling av barnevogner, samt eldre personer med
rullatorer fra Ringhøyden. Det er mange småbarnsfamilier som bor i veien, så barn leker og sykler også i veien på
ettermiddager og i helgene. Veiene har ikke fortau og mesteparten av strekningen er ikke dimensjonert for
toveistrafikk.
Dersom det ikke gjøres tiltak som begrenser biltrafikk gjennom Bekkestuveien som en del av utbyggingen, blir
trafikkbildet i Bekkestuveien og Egne Hjems vei direkte farlig.
Vi ønsker å være konstruktive og vil foreslå en bom for biler plassert ved krysset Kleivveien/Bekkestuveien.
Ønsket er at en slik bom vil hindre trafikk fra Bekkestua og Gamle Ringeriksvei i å bruke Bekkestuveien som
gjennomfartsvei. Den mest optimale løsningen var om bommen er stengt for alle bortsett fra beboere
Bekkestuveien og Egne Hjems vei. Dersom det ikke lar seg gjøre, er det ønskelig at en bom stenger for
innkjøring fra Bekkestua mot Egne Hjems Vei i krysset Kleivveien/Bekkestuveien på alle hverdager mellom
kl.0700-1000 og igjen kl.1500-1800, samt helgedager.
Vi er inneforstått med at innkjøring til parkeringsanlegget til utbyggingen er fra Gamle Ringeriksvei, men med
dagens erfaring fra trafikk og bruk av veien som gjennomfartsvei, vil en økning av boligmasse med 260 leiligheter
unektelig ha påvirkning i form av økt trafikk også i Bekkestuveien/Egne Hjems vei. Dette mener vi er uforsvarlig.
Vi er takknemlige om kommunen og ansvarshavende tar vårt innspill til etterretning når
planforslaget bearbeides.

Ta gjerne kontakt ved behov.

På vegne av 15 småbarnsfamilier i Bekkestuveien og Egne Hjems vei,
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