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Bærum Kommune 
Vei og Trafikk 
Kommunegården 
1300 Sandvika 
  
ATT.: Morten Krydsby 
 
Parkering på Fornebu 
 
Det vises til telefonsamtale med Øivind Vee.  
 
KDP-2 innehar intensjoner om at eksisterende lokalbefolkning ikke skal ”lide” pga. 
Fornebuutbyggingen og at ikke de mindre lokalveiene skal betjene trafikk til Fornebu. Allikevel 
har beboerne i  Langoddveiens østlige del de senere år vært plaget av fremmedparkering  grunnet 
stor utfart til ulike områder på Fornebu. I enkelte tilfeller har adkomsten til boligene vært blokkert.  
 
Velstyret er derfor glad for at det nå er opparbeidet en vei inn ved Koksaknekken /”Rusegropa”. 
Veien brukes nå til anleggstrafikk, av besøkende til friområdene og til Visningssenteret for 
Hundsund. Parkering har stort sett foregått ved ”Visningssenteret” - trolig uten sjenanse for noen. 
Beboerne i den østlige delen av Langoddveien merker en betydelig lettelse i omfanget av 
fremmedparkering. Den nye veien er også et gode for Idrettsområdet, for Grendesenteret og for 
beboerne rundt Skogenbuen. 
 
Det er et sterkt ønske fra lokalbefolkningen at den nye midlertidige veien består inntil 
atkomstveier og parkering blir bedre utbygget på Fornebu. Vi ber om at kommunen bidrar 
til at veien fortsatt holdes åpen også utenfor arbeidstiden. Denne midlertidige ordning bør 
opprettholdes inntil parkering kan finne sted i Områdesenteret og andre områder som er planlagt 
til gjesteparkering. Vellet antar det også fra grunneiers side vil være ønskelig at potensielle 
boligkjøpere får lett tilgang til å se på området der de vurderer å kjøpe bolig også utenfor 
Visningssenterets annonserte åpningstider.  
 
Vellet fremsetter med dette også forslag om at det asfalterte området nord for Koksaknekken 
vurderes tatt i bruk til midlertidig parkering.  
 
Samtidig har vellet registrert at innkjøringsmulighetene ved Koksaknekken har ført til noe ulovlig 
biltrafikk på GS-veiene og over plenene. Dette problemet mener vellet kan løses ved noe bedre 
skilting ”forbud mot motorkjøretøyer”, GS-skilt og oppsetting av midlertidige stengsler eller 
anleggsgjerder på de få stedene det er lett og ”snike” seg over med bil.  
 
Vellet ber om at kommunens kontaktperson hos grunneier orienteres om denne henvendelse. 
 
mvh, for styret i Langodden Vel: 

 
Erik Dillerud, formann 


