
Til sammen dekker de to områdene 277 daa. Forretnings- og næringsarealer lokaliseres til gateplan og 
langs viktige byakser. Til sammen åpner planene for ca. 1 500–1 800 boliger og næringsarealer tilsvarende 
ca. 2 000 ansatte. Bestemme plassering av ny 4-parallel barneskole.



Kommunedelplan Sandvika - 2010 



Områdereguleringsplanene
• gatestruktur 
• grønnstruktur
• utbyggingsfeltene – formål, høyder, plassering 

av bebyggelse, kvalitetskrav til bolig, 
arkitektonisk kvalitet

• sosial infrastruktur – skole og barnehage
• bevaring av kulturminner

MUA….
Rekkefølgebestemmelser…

Planene fremmet for politisk behandling hhv. 
10.06. og 10.10.19. 

Grunnet uttalt usikkerhet fra grunneierne -
Planutvalget ønsket enda mer klarhet rundt 
det totale kostnadsbildet omkring tekniske 
forhold over og under bakken (VPOR og 
Teknisk plan/VPKL) før planene kan legges ut 
på høring. 

BK setter i gang arbeid med VPOR og VPKLPr. okt. 2019

Planområdene hhv. 211 daa og 70 daa, til sammen ca 280 daa.





Dyrvik arkitekter Worksonland arkitektur og landskap



Mange grunneiere…



Utdrag reg.bestemmelse Hamang: 
§ 7.2.1 Før det gis første rammetillatelse for ny boligbebyggelse, skal ny skole i Sandvika i 

gang/sykkelavstand fra omsøkt boligprosjekt, være etablert eller sikret.

• Skolebehovsanalyse – kretsjusteringer 
• Sandvika skole forskjøvet til 2030-32
• avhengighet høyspent-grunneiere-plan
• aktuelle skoletomter



Teknisk plan/ VPKL

Utbygging Hamang og Industriveien forutsetter at luftstrekk tas ned og legges i ny kabeltrasé.

Det er ikke inngått utbyggingsavtale mellom Elvia og BK



Høyspent ledning ned i bakken : hvem tar 
kostnaden? Elvia 47kW til 136 kW



VPOR Hamang og Industriveien



Fasader og aktive førsteetasjer



Parker og friområder



Formidle kulturhistorien



Beskrivelse av delområder - eks



Status   
områdereguleringene for  

Hamang

Bærum kommune 
Områderegulering

07.05.20

• Det har gått lenge siden oppstart av planene, medvirkning, endring av 
forutsetninger, revidering av vedlegg

• Skole Industriveien må avklares i plan
• Nye vurderinger av skoletomter
• Avklaringer og kostnader knyttet til VPOR, VPKL, høyspent, spisslastsentral
• Forventninger om planrealisering – forutsigbarhet….




