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Det har tatt lang tid å gjøre ferdig arbeidene med Austadveien. Forholdene i gata er svært utfordrende 
for de som skal til Fjell og Austad, og det blir skader på biler samt farlige situasjoner pga. 
«slalomkjøring». 
 

1. Hvor lang tid er det fram til veien står ferdig? 
2. Er det mulig å åpne opp Kleivene og Austad skog for de som skal til Fjell og Austad i perioden 

fram til Austadveien er klar igjen? 
3. Hvordan er framdriften og hva blir løsningen på tilrettelegging for sykkel i Austadveien? 

 
Svar 
 
Austadveien er en fylkesveg, og er Viken fylkeskommune sitt ansvar. Viken fylkeskommune har 
informert kommunen som følger vedrørende spørsmålene: 
 
Verken Viken fylkeskommune eller entreprenør har mottatt henvendelser på skader på biler som følge 
av tiltaket, til tross for at det har blitt omtalt i media.   
 

1) Viken fylkeskommune har informert om at arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av november. 
Kontrakten med entreprenør tilsier imidlertid værforbehold, som vil si at arbeidet kan løpe frem 
til 31.desember, avhengig av vær (snø og temperatur). 
 

2) Viken fylkeskommune mener at disse vegene trafikksikkerhetsmessig ikke egner seg for 
omkjøring og ønsker heller ikke å belaste disse lokale boliggatene med denne trafikken. De har 
ikke økonomi til eventuell oppgraderinger av veiene som følge av en slik eventuell omlegging. 
 

3) Sykkelfelt mot sentrum fjernes i dette prosjektet. Sykkelfeltet mot Fjell beholdes og får en 
bredde på sirka 1,75m (omtrent 2,25m fortau, 1,75m sykkel, 3,25m kjørefelt, 3,25m kjørefelt, 
0,25m skulder, 2,25m fortau). 
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Før ombygging var Austadveien på sitt smaleste 1,25m*2 sykkelfelt og 3m*2 kjørefelt. Dette 
innebar at buss kom bort i sykkelfeltene og skapte daglig, farlige situasjoner. Viken 
fylkeskommune har vurdert at trafikksikkerheten for syklister blir bedre med ny løsning. 
Syklistene må da forholde seg til sykling i blandet trafikk ned mot Styrmoes vei.  

 


