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Bøveien, Fv 8. - Behov for å sikre en trafikksikker løsning 
  
Flere folkevalgte og jeg var nylig på befaring av Bøveien vedrørende trafikksikkerhet 
og skolebarnas sikkerhet til og fra Sydskogen skole i tidligere Røyken kommune, nå 
en del av Asker kommune. Veien er fylkeskommunal og eies og driftes av Viken 
fylkeskommune. Tilbakemeldinger lokalt er at det er store mangler vedrørende 
nevnte temaer, og vi ber om at denne veien settes høyere på prioriteringslistene til 
Viken fylkeskommune for å finne midlertidig og/eller permanente løsninger som 
ivaretar trafikksikkerheten. 
 
Bøveien er nesten uten unntak en smal fylkesvei uten et godt tilbud til gående og 
syklende. Mest prekært er det i det befolkningstette område fra Slemmestadveien 
opp mot Sydskogen skole. Dette fører igjen til at mange foreldre trolig velger å kjøre 
barna sine til skolen, som igjen legger til rette for økt bilbruk og dårligere 
trafikksikkerhet.  
 
Under er det listet opp flere ønsker fra Asker kommune: 

• En trafikksikker skolevei. Det er mange barn i området. 
• Reguleringsprosessen må avklares mht. gang, sykkel eller fortau. 
• En permanent løsning kan ta tid, og vi ber fylket vurdere midlertidige løsninger 

som løser akutte problemer.  
• Vi ønsker et forpliktene svar om fremdrift i prosjektet g/s vei fra 

Slemmestadveien til Odins vei. 
• Finansiering i fylkesbudsjettet 

 
Asker kommune er klar over at Viken fylkeskommune må prioritere sine ressurser, 
og at oppdelingen av fylket er ressurskrevende prosess det neste året, men at det 
her er såpass prekært, at vi ber Viken fylkeskommune vurdere løsninger på nytt. 
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Jeg forutsetter for øvrig at Viken fylkeskommune har en løpende dialog og 
kommunikasjon ovenfor Asker kommune og beboere i området slik at vi samlet blir 
møtt med best mulig forståelse fra lokalsamfunnet.  
 
Vi stiller gjerne dersom det er ønskelig med et møte. 
 
Jeg hører nærmere fra dere. 
  
  
Ordfører 
Lene Conradi 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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