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Slemmestadveien rv 165
Vollen i Asker

Vakre vegers pris
Vegdirektørens pris VAKRE
VEGER ble opprettet i 1988.
Prisen er en hederspris for
anlegg med gode estetiske
kvaliteter tilpasset omgivelsene.
Det kan være veger, gater, bruer,
tunneler eller tilhørende anlegg
og utstyr. Anlegget må være en
del av det offentlige vegnettet.

Vakre Vegers pris 2008
Slemmestadveien rv 165, Vollen i Asker
Juryens begrunnelse:
Fra å være et lite tettsted tungt belastet av
gjennomgangstrafikk, har man med faglig
forankring, estetisk sans og respekt for
omgivelsene og stedets historie klart å gjenskape et idyllisk strandsted ved Oslofjorden.
Enkelhet og renhet er det som preger denne
veien, både i utforming og materialbruk.
Slemmestadveien er blitt en veg som framhever stedet . Vegen følger nå sin opprinnelige
trasé fra 1800 tallet. Den framstår fortsatt
som en veg, og ikke en gate, noe som virker
helt riktig på et sted som Vollen. Den elegante
linjeføringen fremheves av de vakre natursteinsmurene.
Vegetasjonsbruken er behersket, og tar
utgangspunkt i Vollen sine lange hagebrukstradisjoner.
Omtanke for ulike behov og alle typer brukere;
de som sitter bak ratt, de som sykler, de som
går og de som ønsker å oppleve stedet, gjør
dette til et verdifullt anlegg.
Vinnerprosjektet er et forbilledlig eksempel på
hvordan en høyt trafikkert veg kan planlegges
og bygges på stedets premisser, og hvordan
man har klart å ivareta hensyn til miljø,
trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle
trafikantgrupper.
Jury
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De andre prisvinnerne i 2008 er:
Risøy bru, rv 47, Haugesund
Nasjonale turistveger
Hedrende omtale:
Spangereidkanalen, Lindesnes
Prosjekt Opne landskap, Sogn og Fjordane
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