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Høring / offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Sandviksveien 73 og 75 - planID
2017003
Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og sørger
for et felles pris- og billettsystem for T-bane, trikk, buss og båt. Ruter er et kompetanseorgan for
kollektivtrafikk og vår virksomhetside er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport for å skape et
pulserende hovedstadsområde.
Det er et overordnet nasjonalt mål at veksten i persontransport i de store byene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette til tross for at det forventes en kraftig befolkningsvekst i Oslo
og Akershus. Et viktig virkemiddel for å få dette til er å lokalisere trafikkskapende aktiviteter som boliger
og arbeidsplasser til steder som har eller kan få et godt kollektivtilbud. Våre kommentarer tar
utgangspunkt i dette.
Bakgrunn
Vi viser til deres anmodning om høringsuttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn av
detaljreguleringsplan for Sandviksveien 73 og 75.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en strøksbetjenende
dagligvareforretning. Sammen med etablering av en dagligvareforretning, skal det tilrettelegges godt
for reisende med buss, syklende og gående.
Kollektivbetjening
Planområdet ligger rett ved Solvikveien-bussholdeplass hvor linje 160, 213 og 260 og nattbusser
stopper. Disse betjener blant annet Oslo bussterminal, Sandvika, Rykkinn og Røyken. På hverdager er
det opptil 7-8 min. frekvens på linje 160 i rushtiden.
Ruter ber om at hensynet til fremkommeligheten for kollektivtilbudet opprettholdes under hele
anleggsperioden og etter at utbyggingen er ferdigstilt.
I forbindelse med reguleringsarbeidet mener Ruter at det er ønskelig å utbedre bussholdeplassen i tråd
med gjeldende kollektivhåndbok. Ruter ber derfor om at busslomma vurderes tatt inn i
planavgrensningen og justert i henhold til håndboka.
Gangfelt
I forbindelse med høringsuttalelsen til Ruter ved varsel om oppstart datert 27.06.17, oppfordret vi om
at et gangfelt burde vurderes etablert øst for Solviksveien. Ruter ser positivt på at dette er tatt med i
betraktning i planforslaget og ønsker at dette også blir tatt hensyn til i forbindelse med 2. gangs
behandling av planen.
Med vennlig hilsen,
Ruter As
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