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Informasjon om arbeid detaljregulering gater og byrom Stabekk sentrum
Med bakgrunn i uttalelser til varsel om oppstart er det behov for supplerende utredninger i
arbeidet med planforslaget. Utredningsarbeid, inkludert grunnundersøkelser og godkjenning
av teknisk detaljplan for Gamle Ringeriksvei/Gamle Drammensvei gjennom Stabekk, krever
justering av fremdriften i planarbeidet
Den justerte fremdriften er planlagt som følger:
- September 2021 – verksted innspill til stasjonstorget
- Høsten 2021 – revidering av veitegninger og innsending av disse til Viken
fylkeskommune for godkjenning
- Vinteren 2022 – planforslaget fremmes til 1.gangsbehandling i planutvalget, sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn.
- Medio 2022 – planforslaget 2.gangsbehandles av planutvalget og vedtas av
kommunestyret
Avholdelse av koordineringsmøter vil fortsette etter sommerferien. Koordineringsmøtene har
hittil hatt fokus på de eiendommene som grenser til fylkesveien. Dette for å få koordinert
innspill til revidering av veitegningene. Dette arbeidet prioriteres slik at reviderte veitegninger
kan sendes Viken til godkjenning.
Vi har valgt å utsette verkstedet, som opprinnelig var planlagt i våres, til høsten. Ved å utsette
verkstedet så håper vi at det vil være mulig å avholde verkstedet ved fysisk oppmøte, noe som
ikke har vært mulig så langt på grunn av covid-19. For å ha et godt grunnlag til verkstedet er
det engasjert studenter (innenfor arkitektur, landskapsarkitektur) som vil gjennomføre
dybdeintervjuer med ulike aktører og interessenter i juni/august. Vi håper at dere har
interesse for- og anledning til å stille på disse intervjuene enten digitalt eller fysisk på Stabekk.
Har dere spørsmål eller innspill til fremdriften og arbeidsopplegget ta direkte kontakt med Linn
Løvik Francis, på telefon 95418066.
Med hilsen
Linn Løvik Francis
overingeniør
Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Org. nr: 974553686
Eyvind Lyches vei 10 Bank:
Telefon: 67 50 44 63
Faks: 67 50 43 15

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