Fra: Helleland Nils <Nils.Helleland@norconsult.com>
Sendt: mandag 11. november 2019 15:31
Til: Utne Nina <nina.utne@vegvesen.no>; Kristin Siem Utne <kristin.s.utne@baerum.kommune.no>
Kopi: 'Longem, Jørn A.' <jal@teleplan.no>; Christian Joys <christian@probiz.as>; Hellevik Mikael
<mikael@advhellevik.no>; Austnes Marius <marius.austnes@norconsult.com>; Bjørnsen Berit
<Berit.Bjornsen@norconsult.com>; Bakken Kine <Kine.Bakken@norconsult.com>; Dajic Natasa
<Natasa.Dajic@norconsult.com>
Emne: Teleplanlokket, utkast til teknisk plan
Hei,
Det vises til møter den 16.05.2019 og 29.08.2019 hvor det ble drøftet hvilke løsninger som kan være
aktuelle for å tilrettelegge for ny bebyggelse oppå lokket over Snarøyveien, Teleplanlokket.
Norconsult har siden siste møte gått gjennom de to aktuelle konseptene på nytt:
1) Rehabilitering av eksisterende lokk og utvidelse i begge ender
2) Rivning av eksisterende lokk og oppbygging av et komplett nytt lokk som inkluderer sikring
mot brann og påkjørsel med egne elementer. Bærekonstruksjonen beskyttes ved at vegger
og tak kles innvendig med disse elementene .
Vi har i likhet med Statens vegvesen konkludert med at alternativ 2 er den beste løsningen både
teknisk og økonomisk. Vi er imidlertid fortsatt usikre på om løsningen er økonomisk bærekraftig. Det
er et forhold vi må komme tilbake til senere i prosessen.
I vedlagte notat skisserer vi opp hvordan vi tenker oss den videre prosessen frem mot en godkjent
teknisk plan som kan legges til grunn for reguleringsplanen.
Vi vil be Statens vegvesen om å foreslå et møtetidspunkt en til to uker frem i tid etter at dere har gått
gjennom det foreliggende notatet.
Med vennlig hilsen
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