Nye sykkelfelt i Enebakkveien
nord for Abildsøkrysset
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Når de nye sykkelfeltene (lysegrå) i Enebakkveien står ferdig, blir det tryggere og enklere å komme fram for både gående, syklende og kjørende. Ill.: Statens vegvesen

I august starter Statens vegvesen å bygge nye
sykkelfelt langs Enebakkveien mellom Sandstuveien og Østensjøveien. Arbeidet skal pågå
fram til høsten 2022.

Skal skille trafikantgruppene
I dag deler syklende og gående fortauet langs
Enebakkveien, og en del syklister bruker til tider
kjøreveien.

Mens Oslo kommune bygger sykkelfelt langs
Enebakkveien sør for Abildsøkrysset, skal Statens
vegvesen bygge nye sykkelfelt nord for krysset.
Strekningen vi skal bygge sykkelfelt på er ca. 1450
meter lang, og går fra Sandstuveien i nord til Østensjøveien/Abildsøkrysset i sør. Det er Isachsen
Anlegg AS som bygger for oss.

For å gjøre det tryggere for både gående, syklende
og kjørende, skal hver av trafikantgruppene få sitt
eget areal å ferdes på. Fortauet som ligger langs Enebakkveien i dag, blir forbeholdt fotgjengerne mens en
del av kjørebanen blir gjort om til sykkelfelt. Veien blir
litt smalere for de som kjører, men til gjengjeld slipper
de syklister i kjørebanen. Det blir tryggere og enklere
for alle å komme seg fram.

Dette skal vi gjøre:
• Etablere sykkelfelt på
hver side av veien over en
strekning på 1450 meter,
for å skille syklende, gående
og kjørende
• Etablere opphøyde gangfelt
• Bussholdeplassene ved
Aleen og Smedbergveien
skal tilpasses de nye sykkelfeltene.
• Legge ny asfalt på fortau,
sykkelfelt og kjørevei

Ulemper for beboerne i anleggsperioden
Vi vil selvfølgelig ta hensyn til dere som bor langs
veien mens anleggsarbeidene pågår, men det blir
støy fra gravemaskiner, lastebiler, asfaltfreser, motorkutter og andre håndverktøy. Arbeidene vil imidlertid
forflytte seg så alle vil ikke oppleve støy i hele anleggsperioden.

Trygghet for skolebarna i anleggsperioden
Alle skal komme seg trygt fram i anleggsperioden.
Statens vegvesen og Isachsen Anlegg AS skal til
enhver tid sørge for at det er tydelig hvor de myke
trafikantene skal gå og sykle. Vi kommer blant annet
til å sette opp gjerder som skiller de myke trafikantene
fra anleggsmaskinene.

Arbeidstida er vanligvis fra kl. 07 til 19 mandag til
fredag. I noen tilfeller må vi arbeide i tidsrommet
kl. 19-21 for å kunne opprettholde tilgangen til
boligene deres.

Når skolen begynner til høsten, vil vi fokusere
spesielt på tryggheten til skolebarna og sørge for
at skoleveien er trygg.

Alle avkjøringer langs strekningen vil dessverre bli
påvirket av arbeidene. Dere vil i korte perioder få
begrenset tilkomst til boligen, men i de tilfellene vi må
sperre avkjøringer, vil Isachsen Anlegg AS koordinere
dette med dere. Ellers oppfordrer vi dere til å følge
med på skilting og sperringer som gjelder til enhver
tid så dere kommer trygt fram dit dere skal mens
arbeidene pågår.

Vi oppfordrer dere som er foreldre til å snakke med
barna om hvor viktig det er å gå der vi har lagt til
rette for det, og ikke gå bak gjerdene der anleggsmaskinene er.

Hvis noe oppleves utrygt, kontakt oss.

KONTAKTPERSONER:
Isachsen Anlegg AS
Nabokontakt
Eirik Eng Stenbakken
eirik.stenbakken@isachsenas.no
Tlf. 413 27 818

LES MER PÅ NETT:
Statens vegvesen
Byggeleder
Henrik Olimb
henrik.olimb2@vegvesen.no
Tlf. 414 02 661
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