
Til Lier kommune

Fra Lierskogen Vel og Samfunnslag Lierskogen, 15.02.2023

Notat omkring trafikksikkerhet og infrastruktur på Lierskogen

Vi viser til tidligere møter og samtaler mellom Lier kommune og Lierskogen Vel og
Samfunnslag (LVS), og det oversendes med dette en oversikt over store og mindre store
utfordringer med trafikksikkerheten og den trafikale infrastrukturen på Lierskogen.

LVS har som formål å jobbe til det beste for Lierskogens innbyggere i saker som har allmenn
interesse. Vi ser at tiden er overmoden for å utvikle en egen kommunedelplan for Lierskogen,
og vi håper at Lier kommune deler denne oppfatningen. En helhetlig plan for Lierskogen vil
også være den mest hensiktsmessige måten å løse trafikksikkerhet og infrastruktur på, da
dette settes i sammenheng med utviklingen generelt. Det vil gi oss felles forståelse og
motivasjon. LVS mener det bør være et mål å få en slik plan på plass i nær framtid.

Den kommende planen for samferdsel er avgjørende for retningsvalg som vil påvirke
Lierskogen i lang tid framover. LVS har tidligere utformet flere grunnleggende prinsipper (se
neste side) i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen, og et av prinsippene fremhever
viktigheten av veier som sikrer trygg trafikkavvikling i bygda. Vi mener dette bør gis langt
høyere prioritet enn nåværende praksis.

På Drammensveien (Fv16) har det vært en betydelig trafikkøkning de siste årene. Dette har
naturlig nok med folketallsutviklingen i bygda å gjøre, men også med antall virksomheter og
arbeidsplasser som er etablert langs denne fylkesveien de siste årene. Særlig den store
utbyggingen vest på Lierskogen og ny kulvert for Gjellebekkveien under E18, vil i framtiden få
stor betydning for biltrafikken på Drammensveien gjennom Lierskogen. Det er derfor viktig at
kommuneplanen tar med tiltak som reduserer trafikken på Drammensveien, samt gjør det
enkelt og trygt å være myk trafikant.

Som det fremkommer av dette brevet, er det dessverre mange mangler og uferdige trafikale
løsninger på Lierskogen. Tradisjonen har vært at problemene løses ad hoc etter hvert som de
blir for presserende. Det er et stort behov for en gjennomgang av situasjonen per i dag samt
visjoner og en plan for tiden framover. Det er igangsatt flere nye bolig- og næringsprosjekter,
og flere prosjekter er på planleggingsstadiet. Uten en helhetlig plan i bunn, frykter vi at det
er tilfeldigheter som styrer utviklingen heller enn gode, langsiktige visjoner. Dette kan
resultere i et uryddig lappeteppe der behov, som burde løses i fellesskap eller legges til de
ulike utviklingsprosjektene, faller igjennom.
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Grunnleggende prinsipper
A. Ny bebyggelse bør tilstrebe å hensynta eksisterende og planlagte tilstøtende arealer.

● Nye næringsarealer bør tilstrebes å anlegges i tilstrekkelig avstand fra boligfelter.
● Næring som likevel anlegges nær boligområder, bør være av slik art at det tas hensyn

til eks. støy, forurensing, trafikksikkerhet og -avvikling, gjennom
rekkefølgebestemmelser og tilpasset reguleringsplan forøvrig.

B. Trafikal infrastruktur bør organiseres bedre enn i dag, spesielt med tanke på utvidelser og
utbygging i faser. Eksempelvis bør hovedveier planlegges for å kunne utvides, herunder ha
minst mulig direkte bebyggelse/ utkjøringer fra gårdsplasser ol.

C. Det bør planlegges for grønne arealer (skog/ friluft/ parkanlegg) ved større utbygginger (bolig
og næring).

D. Bolig og næringsutbygging må stå i forhold til kommunale tilbud, herunder skole,
kollektivtransport, veier/ trafikk og trafikksikkerhet.

Endringslogg
Dato for versjon Endring
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19.11.2020 Lagt til info om Tuftepark ved skolen side 10
07.05.2022 Redigering trafikk
09.06.2022 Redigering og gangfelt
15.12.2022 Oppdateringer, presiseringer og nye tillegg
15.02.2023 Presiseringer i etterkant av møte med kommunen v/ Thorgeir

Bjerknes og Tore Johansen 27.01.2023
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1 Sentrumsområdet

1.1 Trafikksikkerhet Lierskogen sentrum (A)

Vi ønsker å påpeke at Gamle Drammensvei i sentrumsområdet, ved næringsarealene nord for
E18 og ved KIWI, er spesielt utsatt for økt trafikk fra planlagt bolig- og næringsutvikling. Det
understrekes at krysningspunkter langs Gamle Drammensvei i området er spesielt utsatt og
at det bør settes i gang tiltak for å sikre myke trafikanter.

Det er i dette området blitt etablert 30km/t sone, flere gangfelt og fartsdumper. Det mangler
noen fotgjengerfelt, se punkt 1.6, før punktet kan frafalles.

1.2 Rundkjøring ved Kiwi (B)

Rundkjøring ved krysset Gamle Drammensvei/Drammensveien, ved KIWI, er viktig både av
hensyn til sikkerhet og framkommelighet. I dag oppleves stadig farlige situasjoner i dette
krysset, fordi det er vanskelig å komme seg inn/ut av Drammensveien. En rundkjøring ville
bidra til sikrere trafikk og bedre flyt.

1.3 Flytting av bussholdeplass ved Circle K (C)

Statens vegvesen har lovet at bussholdeplassen ved Circle K skal flyttes til opprinnelig
reguleringsplan, det vil si øst for avstikkeren. Så langt har intet skjedd.

Dagens plassering av busstoppet er svært uheldig både på grunn av trafikk ut og inn til
bensinstasjonen, og nærheten til krysset ved Kiwi (B). Situasjonen er uoversiktlig med tanke
på fotgjengere. Det er heller ikke blitt etablert fotgjengerfelt - selv om det er lovet - for trygg
kryssing av fylkesveien.
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Både flytting av bussholdeplass og etablering av fotgjengerfelt, var planlagt iverksatt av
Statens vegvesen jamfør møte med ordfører 23. nov. 2021. Adkomst til kollektivknutepunkt
har førsteprioritet i følge Strategi for mobilitet- og trafikksikkerhet 2022-25 og
Trafikksikkerhetsrådet (TSR).

1.4 Manglende gang- og sykkelvei langs FV16 til Asker (D)

Strekningen Circle K til fylkesgrensen mot Akershus mangler fortsatt sykkel- og gangvei. Her
bør det jobbes, sammen med Asker kommune, for å få finansieringen på plass. Det er
presserende å få dette på plass, se forøvrig punkt 2.2.

1.5 Manglende gang- og sykkelvei langs Rypeveien (E) og Gamle Drammensvei
(A)

Rypeveien er problematisk på vinterstid og har heller ikke sykkel- og gangvei/fortau. Dette
skaper farlige situasjoner. I bakken, ved innkjøring til Elveroa, er det tidvis parkerte biler på
vinterstid, noe som gjør det vanskelig for to biler å passere hverandre. Dette er en bakke som
krever litt fart for å komme opp på glatta. Vikepliktskilt i Elvebakken vil bidra positivt.

På Gamle Drammensvei ved motorveibrua er det en liten fortausstubb som slutter i det blå,
det er heller ikke fotgjengerfelt for å krysse veien. Vi mener dette fortauet burde fullføres
gjennom å fortsette under motorveien og mot Miranda-huset.

1.6 Fotgjengerfelt

I sentrumsområdet er det behov for flere fotgjengerfelt, samt tydelig skilting av disse.
● Punkt 1: Her er det behov for fotgjengerfelt.
● Punkt 2: Dette fotgjengerfeltet er nylig etablert, men er ikke skiltet. Skilt samt

forhøyet fotgjengerfelt ville gjøre denne krysningen tydeligere.
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● Punkt 3: Dette fotgjengerfeltet er etablert sør for E18, nærmere Kiwi. Det er behov
for fotgjengerfelt ved punkt 3 også.

● Punkt 4 og 5: Vi har fått beskjed fra Lier kommune om at disse fotgjengerfeltene skal
etableres. Det er viktig å få dette på plass snarlig – det er ikke bra at busspassasjerer
må krysse fylkesveien for å komme til holdeplassen. Når er dette tenkt utført?

Det er også behov for fotgjengerfelt for kryssing av FV16 ved Kjennergrinda og Østre
Kjennervei. Kjennergrinda er et mye benyttet krysningspunkt for syklister og gående, mens
Østre Kjennervei har busslommer og mange fotgjengere som i dag ikke benytter brua. Det er
viktig at de farlige situasjonene knyttet til dette unngås.
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2 Trafikkavvikling langs Drammensveien og ved Heiatoppen
(Heiakrysset)

2.1 Fullverdig kryss ved Heiatoppen

LVS er glade for at ny kommuneplan inneholder fullverdig kryss på E18 ved Heiatoppen (90
Fullverdig kryss). Dette vil gi bedre utnyttelse av E18 og forhåpentligvis avlaste
Drammensveien gjennom Lierskogen.

2.2 Gang- og sykkelvei mellom Circle K og Engelsrud (Asker kommune)

Vi ble også veldig glade da Statens vegvesen startet planleggingen av gang- og sykkelvei fra
Circle K til kommunegrensen til Asker og videre mot Engelsrud. Vi er derimot dypt bekymret
over manglende oppfølging, bevilgninger og gjennomføringsevne for etablering av denne
strekningen med gang- og sykkelvei.

Etter omorganiseringen i 2020 er fylkesvei 16 et delt ansvar mellom fylkeskommunen og
Statens vegvesen; hvem som har ansvar for hva, har ikke Lierskogen Vel og Samfunnslag satt
seg inn i, og det er heller ikke vårt ansvar. Vi er opptatt av trafikksikkerhet og gjennomføring
av fundamentet for reguleringsplanen som foreligger. Statens vegvesen bidro til planlegging
og ferdigstillelse av reguleringsplanen i 2018. Det har i lang tid vært et solid trykk fra både
Lier kommune og Asker kommune for å få gjennomført dette tiltaket. De har sågar forsøkt å
finansiere prosjektet, men mangler politisk vilje og flertall for å ivareta et ansvar som hviler
på Statens vegvesen og Fylkeskommunen (etter 2020).

Det er sterkt kritikkverdig at Statens vegvesen med “et pennestrøk” kan omdisponere
midler avsatt til et ferdigregulert tiltak, og pålegge Buskerudbyen finansieringsansvaret.
Dette vel vitende om at Buskerudbyen ikke strekker seg lengre enn til sør for
Fosskolltunnellen på E18, og Lierskogen derfor ikke er på noen prioritetsliste.

Fra vinteren 2022 har det blitt saltingsforbud på FV16 fra Heiatoppen, forbi
Dikemarkvannene og til Asker. Dette kan skape vanskeligere kjøreforhold og – sammen med
manglende gang- og sykkeltiltak og nødvendige trafikksikkerhetstiltak – utrygge situasjoner.

Det MÅ iverksettes tiltak for umiddelbart å sikre myke trafikanter, da strekningen er:

- skolevei for mange barn både til og fra Heia barneskole, Tranby ungdomsskole og
videregående skoler, samt pendlervei

- adkomstvei for barn og foresatte til Nedre Stabæk barnehage
- korteste vei å gå/ sykle til vår nærmeste badestrand ved Dikemarkvannene (DIF)

LVS foreslår at følgende strakstiltak mellom Circle K og grense til Asker kommune, i påvente
av gang- og sykkelvei:

- sikring av bussholdeplassene som ikke har tilstrekkelig sikkerhetsstandard
- bedre brøyting av bussholdeplassene
- nedsatt fartsgrense
- fartsdumper
- fotgjengerfelt ved bussholdeplasser
- bedre veibelysning spesielt ved krysningspunkter
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2.3 Bussholdeplass ved Heiatoppen (FV16) retning Drammen og Asker

Som det fremkommer av bildene under, er bussholdeplassen på Heiatoppen på FV16 retning
Drammen, en mangelfull og trafikkfarlig bussholdeplass. Holdeplassen i retning Asker er
dessverre ikke bedre.

LVS finner det uansvarlig at Viken fylke og Statens vegvesen ikke har laget en løsning for dette
i påvente av bygging av ny gang- og sykkelvei i området. LVS ønsker strakstiltak for å bidra til
økt trafikksikkerhet for myke trafikanter (eksempelvis skolebarn på vei til Tranby
ungdomsskole og pendlere) som venter på kollektivtransporten. Vi vil gjerne minne om at
adkomst til kollektivknutepunkter har førsteprioritet jmf Trafikksikkerhetsrådet (TSR).

2.4 Regnbuebrua og Heiakrysset

Regnbuebrua er en del av Heiakrysset på E18.
Veistandarden fra og med Regnbuebrua og til
FV16 er dårlig. Den er spesielt dårlig på
vinterstid, som følge av dårlig brøyting. Som det
fremkommer av bildet er asfalten i ferd med å gå
i oppløsning. Manglende brøyting og deponering
av snø i yttersving, gir en kjørbar vei (på asfalt)
på 3,5m i svingen. Her kjører 50 tonns
semitrailere blant skolebarn til og fra Heia skole
og Tranby ungdomsskole. 169-bussen, retning Lierbyen, må benytte hele veibredden på både
bru og fylkesveg, for å klare svingen ut på Drammensveien og er avhengig av at øvrig trafikk
stopper opp.

Situasjonen forverres av at det ikke er fotgjengerfelt på verken sør- eller nordsiden av brua.
Fotgjengerfelt ville være naturlig begge steder med tanke på at det er busstopp på
Drammensveien og fortau på Gamle Drammensvei (uten tilknytning til “fortauet” på brua).
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2.5 Gangsti/ bane til bussholdeplass ved pendlerparkering

Det er per dags dato ingen trygg måte for gående og syklister å komme seg til
bussholdeplassene ved pendlerparkeringen.

Noen momenter:
- De som parkerer på vestre del av pendlerparkeringen må krysse påkjøringsrampen (!) til
E18 for å komme til bussholdeplassen. Overgangen er merket som gang- og sykkelvei for
fotgjengerne mens den for bilistene er skiltet som motorvei(!). Farlig.
- Pendlerparkeringen ligger avsides til og er utsatt for tyverier. Det er behov for sikrere
sykkeloppbevaring slik at sykkel også blir et naturlig fremkomstmiddel for pendlere.
- Det er en snarvei fra brua og ned til holdeplassen, dette er også en tryggere sti enn å
bevege seg på fortausløse og fotgjengerfeltfrie FV16. Det er behov for at stien etableres med
trapp/rampe eller lignende.

Rød markering: Utrygge kryssinger av motorveirampe, Gamle Drammensvei og
Drammensveien.
Gul markering: Sti fra brua og ned til holdeplass.
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3 Andre tiltak langs Drammensveien og E18

3.1 Støyskjerming E18

Lierskogen har helt siden E18 ble bygget på 60-tallet hatt store støyproblemer fra veien.
Dette problemet ble forsøkt løst for en del år siden, men var bare delvis vellykket. Noen hus
fikk forbedret støyforhold med de oppsatte støyskjermene, mens det for andre virket
motsatt. Stor økning i trafikken på E18 og økte fartsgrenser har forverret forholdene.

Støykartet nedenfor viser området fra Hølaløkka (Cater og Bauhaus) til fylkesgrensen mot
Akershus. Det er fortsatt mange og store områder på Lierskogen som er plaget av støy, og
tiltak bør prioriteres.
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3.2 Vedlikehold av dagens støyskjerming langs E18

Dagens støyskjerming langs E18 på Lierskogen er i ferd med å ruste opp. Bildet over er tatt
ved Kiwi på Lierskogen. I februar 2022 var det en større ulykke med en lastebil som kjørte inn
i autovern og støyskjermen, skadene etter dette er ikke blitt opprettet (iallefall støyskjerm
mangler fortsatt). Ved ulykkespunktet er det en undergang for fotgjengere og det er svært
uheldig at deres sikkerhet ikke er ivaretatt.

Vi ber om økt fokus på vedlikehold, utbedring av skaden etter ulykken og at støyskjermene
får en opprustning.

3.3 Belysning

Belysning er et kjærkomment trafikksikkerhetstiltak på generell basis. Spesielt vil vi nevne
bussholdeplass på Tveita i retning Asker, der bussholdeplassen er veldig dårlig opplyst. Under
motorveibrua er det kun ett lys, det kunne med fordel vært et på andre siden av veien også.
Under broer er lysforholdene spesielt krevende. Det er gledelig å se at “hjerte-prosjektet” gir
bedre lysforhold ved flere fotgjengeroverganger.

3.4 Redusert fartsgrense til 50 km/t

Et trafikksikringstiltak, men samtidig også et trafikkavvisende tiltak, på FV16 gjennom
Lierskogen kan være å senke fartsgrensen fra 60 til 50 km/t. Det er i dag 50-sone ved
Liertoppen, denne bør utvides mot øst slik at det er 50 på strekningen
Bauhaus-Kjennerudveien. Nedsatt fartsgrense vil gjøre det mulig å anlegge fotgjengerfelt på
Drammensveien ved Østre Kjennervei og Kjennerudgrinda, noe som er sterkt ønsket.
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3.5 Forskjønning av områdene i og rundt sentrum av Lierskogen

Det ligger mye ikke-nedbrytbart søppel langs veiene i sentrum og spesielt mye ved
bussholdeplassene. Plast kuttes i småbiter ved brøyting og kantklipping og blir nesten umulig
å plukke opp. Tross oppsetting av søppelkasser ved bussholdeplassene så er dette et økende
problem. Det er behov for jevnlig søppelplukking, i tillegg til de dugnadene som er iverksatt
av LVS og Heia skole.

3.6 Hjertesak

Det er flott at kommunen tar initiativ til å forbedre barnas skolevei, slik at barna i større grad
kan gå eller sykle til og fra skolen på en sikker måte. De ekstra opplyste gangfeltene er et
kjærkomment initiativ fra kommunen og tas godt imot.

Lierskogen Vel og Samfunnslag representerer innbyggerne på Lierskogen, og vil gjerne
inkluderes i planer som vedgår bygda - som planlegging av Hjertesak-tiltak. Vi mener blant
annet at det ville være interessant å diskutere plasseringen av drop-off ved skolen.

Dagens plassering av drop-off dirigerer trafikken gjennom hele sentrum til baksiden av
skolen. Plasseringen skaper økt trafikk og utrygg skolevei for barna som går eller sykler. Ved å
etablere en drop-off på sørsiden av motorveien, kan mye av trafikken gjennom sentrum til
drop-off på baksiden av skolen unngås. Med opplyste gangfelt, ekstra fartsdumper og gjerne
etableringen av “miljøgate” på Gamle Drammensvei i Lierskogen sentrum, kan elevene trygt
gå siste stykket til skolen. En slik drop-off kan avlaste den eksisterende.

3.7 Foreslåtte tiltak som kan igangsettes raskt

27. januar 2023 gjennomførte representanter fra LVS og Lier kommune ved Thorgeir Bjerknes
og Tore Johansen et møte på Samfunnshuset. Dette dokumentet ble gjennomgått og de ulike
problemstillingene det løfter ble diskutert. I etterkant av møtet gjennomførte vi en felles
befaring i områdene i sentrum, Ovenstadveien, Rypeveien med Solvangfeltet, Heiatoppen
med Regnbuebrua, Kiwi og Circle K samt Tveita via Liertoppen og Bauhaus.

I tillegg til å prioritere målrettet arbeid med å løse de overordnede problemene, ble det pekt
på enklere tiltak som kommunen bør ta tak i:

- Skilte fotgjengerovergang ved Avstikkeren x Gamle Drammensvei.
Krysningen er i dag svært uoversiktlig.

- Rydde opp i fotgjengeroverganger ved Kiwi samt forlenge fortau under E18.
Feltene er plassert noe tilfeldig og ikke skiltet. En fortausstubb ender i “ingenting”.

- Følge opp at hekker som hindrer sikt ved kryss og avkjørsler blir klippet.
- Følge opp at innkjøring til Råstoff skjer via Gamle Drammensvei.

I dag er det problem med tungtrafikk på smal skolevei, gjennom boligfelt.
- Arbeide for utvidelse av 50-fartsgrense.

Det er i dag 50-sone ved Liertoppen, denne bør utvides mot øst slik at det er 50 på
strekningen Bauhaus-Kjennerudveien. Nedsatt fartsgrense vil gjøre det mulig å
anlegge fotgjengerfelt på Drammensveien ved Østre Kjennervei og Kjennerudgrinda,
noe som er sterkt ønsket.

12



- Vikepliktskilt i Elvebakken for innkjøring på Rypeveien.
Behov grunnet uoversiktlig kryss.

- Vinterskilte bakke i Rypeveien mtp å unngå parkeringer på glatt føre
- Trygge krysningen av påkjøringsrampen på E18.

Pendlerparkeringen er plassert slik at påkøringsrampen til E18 må krysses for å
komme til bussholdeplassen. For fotgjengere er det pr i dag skiltet at rampen kan
krysses, men tilsvarende er ikke skiltet for bilister (!). Fotgjengerfeltet har heller ikke
sebrastriper.

- Involvere Lierskogen Vel og Samfunnslag i arbeidet med Hjertesone.
Det er flott at elever og ansattes skolevei trygges, LVS ber om å bli inkludert i det
videre arbeidet.

- Påse at Lierskogen Vel og Samfunnslag mottar alle aktuelle høringer gjennom
Altinn.
Her har praksisen dessverre variert noe.

Det er flott med respons på at en del tiltak vil være enkle å igangsette, mens vi venter på en
løsning for gang- og sykkelvei langs Drammensveien, trygg Regnbuebru, flytting av busstopp
ved Circle K med sikker adkomst, forbedring av andre holdeplasser der busser pr i dag
stopper midt i veien, miljøgate i sentrum og så videre. Vi takker for et nyttig møte!

Konklusjon

Det er på høy tid med en egen kommunedelplan for Lierskogen. Lierskogen Vel og
Samfunnslag er engasjerte i at Lierskogen utvikles til beste for bygdas innbyggere, og deltar
gjerne i arbeidet. En helhetlig plan for Lierskogen vil også være den mest hensiktsmessige
måten å løse trafikksikkerhet og infrastruktur på, da dette settes i sammenheng med
utviklingen generelt.

13


