BÆRUM KOMMUNE
OMRÅDEUTVIKLING

Deres ref.:

Vår ref.:
18/164790/SAG

Dato:
25.09.2018

Mindre endring av reguleringsplan E16 Kjørbo - Wøyen PlanID 2008027
I medhold av plan og bygningsloven § 12-14 varsles endring av reguleringsplan for E16
Kjørbo – Wøyen planID 2008027.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner for nye bolig- og næringsområder ved
Hamang og Industriveien har det vist seg at det er behov for å gjøre noen mindre endringer i
planene for framtidig lokalveinett.
Det varsles herved berørte grunneiere og etater om disse endringene.
De foreslåtte endringer er i hovedsak:

- Justering av flere gangveilenker og bruer
- Industriveien opparbeides med tosidig sykkelfelt
- Ny gangforbindelse fra vassdraget opp til Hamangskogen
- For å redusere areal til veiformål endres kjøreatkomsten til Hamang fra Brynsveien
ved å «slå sammen» to rundkjøringer
- Stedvis utvidelse av midlertidig rigg- og anleggsformål
- Sideforskyvning av rundkjøringer for å bedre situasjon på sideareal
- Utvide busslomme
Endringene fremmes som endring etter enklere prosess i hht. Plan- og bygningsloven
§12-14 da endringene ansees å ligge innenfor planens hovedramme.
Vedlagt følger plankart, illustrasjonsmateriale og notat som beskriver de foreslåtte
endringene i reguleringsplanen mer detaljert.
Dersom De har merknader til foreslått planendring ber vi om skriftlig tilbakemelding innen
19.10.2018.
Merknader påføres planens navn og arkivID 18/17363 , og sendes Bærum kommune,
postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post : post@baerum.kommune.no

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunegården
Arnold Haukelands
plass 10

Org. nr: 974553686
Bank:
Telefon: 67 50 44 63
Faks: 67 50 43 15

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Dersom det er ønske om et møte med representanter for tiltakshaver og kommunen omkring
foreslåtte endringer er det holdt av møtetid tirsdag 9.okt. og onsdag 10. okt mellom kl 9 – 11
der møter kan avholdes.
Møtene avholdes hos Statens vegvesen i lokalene til Prosjektkontoret E16 Sandvika – Skaret
i Jongsåsveien 4 i Sandvika. Møtetid kan reserveres hos Statens vegvesen ved Ann Kristin
Raanaas.Telefon: 916 50 242 eller i e-post: ann.raanaas@vegvesen.no.

Statens vegvesen ønsker å igangsette arbeider her våren 2019.

Med hilsen
Kari Sagbakken
senioringeniør
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