Ved hver av milepælene under, vil vi invitere
til ulike aktiviteter for medvirkning.

SANDVIKA –
BYEN FOR FREMTIDEN
Kontakt

Mye vil skje i Sandvika i årene fremover, og skal vi lykkes er det viktig at
innbyggere, næringsliv og kommunen samarbeider om gode løsninger.

Byutviklingen av Sandvika skal være en åpen og
inkluderende prosess – vi ønsker ditt engasjement!

Utviklingsområder i nye Sandvika
Fremtidens Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord.
Sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør vil dette bli nye byområder rundt den gamle
bykjernen. I tillegg står bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling. I løpet av høsten
2017/vinteren 2018 vil Bærum kommune starte opp en medvirkningsprosess for sentrumsutviklingen.
Sandvika sentrum øst
Sandvika trenger flere mennesker og boliger for å
skape mer liv i byen. Grønne lunger og møteplasser
er også viktig. Reguleringsplanen for området ble
vedtatt mai 2017. Detaljer om utbygging blir klart i
2018.
Hamang/Industriveien
I dag preges Hamang/industriveien av industri. Når
ny E16 åpner i 2019/2020, kan området forvandles
til nabolag med boliger, forretninger, småbedrifter
osv. Reguleringsplanen klar ved årsskiftet.
Utviklingsområder i støpeskjeen
Franzefoss
Franzefoss kan transformeres fra industri til boliger
og grøntområder etter at nye E16 åpner.

Sandvika stasjon
Sandvika stasjon er et av Norges mest
trafikkerte kollektivknutepunkt.
Stasjonsområdet er nylig oppgradert.
Elvepromenaden
Elvepromenaden mellom Rigmorbrygga og
Løkkehaven skal oppgraderes. Her blir det
trapper til å sitte i, møteplasser og hyggelig
turvei. Planlagt oppstart i 2018.

Planlagte
boligtall
SANDVIKA
ØST
600-800 boliger.

BYPORTEN
VEST
100-200 boliger.

SANDVIKA
FJORDBY
800-1200 boliger.

Kadettangen
Kadettangen skal utvikles til et nytt strandog parkområde. Grøntområdet nærmest
elvepromaden åpnes i slutten av september
2017. Hele anlegget åpnes for publikum i
2018.

FRANZEFOSS
800-1200 boliger.

HAMANG
700-900 boliger.

Fjordbyen
Planen om fjordbyen forutsetter E18-tunnel under
Sandvika.
Byporten vest
Målet er å skape en attraktiv del av byen med gode
offentlige rom og gode koblinger til byen og
fjorden.

NYE
SANDVIKA
Over 20 000
innbyggere (mot
6 700 i dag)

