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Frafall - Innsigelse til kommunedelplan 3 Fornebu i Bærum kommune.
Vi viser til brev datert 17.10.2018, anmodning om å frafalle innsigelse til kommunedelplan 3
Fornebu i Bærum kommune.
Vi viser til vår uttalelse datert 25.05.2018. Bakgrunnen for innsigelsen er at deler av
kommunedelplan 3 er i strid med områderegulering E18-korridoren Lysaker – Ramstadsletta
med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu. For å sikre gjennomføring av områderegulering
E18-korridoren Lysaker – Ramstadsletta, må planavgrening og formål i kommunedelplan 3
Fornebu endres i tråd med det som framgår av områderegulering for E18-korridoren. Vi har
også innsigelse til reduksjon av vegareal og nedbygging av Vestre lenke fra vei til gate fram
til søndre rundkjøring ved Telenor Arena og Snarøyveien (fv. 166) fra samme rundkjøring til
E18, da disse veiene skal fungere som en gjennomkjøringsvei ved avvikssituasjon.
Følgende endringer er lagt fram for å imøtekomme innsigelsen:
Forholdet mellom k ommunedelplan 3 og om råderegulering for E18-korridoren Lysaker –
Rams tadsletta:


Justere planavgrensningen for KDP3 mot veianlegg i Vestre lenke ved rundkjøringen i
sørvest, samt ved krysset med Oksenøyveien i nord slik at avgrensningen samsvarer
med planavgrensningen for E18-reguleringsplanen .



Utvide felt GP21 (grønnstruktur park) slik at hele bekkedraget i E18-planen ligger
innenfor dette feltet.



I tillegg skal kommunen utføre ytterligere sjekk av samsvar mellom grenser i detalj
ved opptegning av justert kart til 2.gangsbehandling .
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Avsette to nye bestemmelsesområder på plankartet for områder langs Vestre lenke
tilsvarende regulerte rigg- og anleggsområder med en tilhørende bestemmelse om at
byggeområder innenfor disse bestemmelsesområdene ikke kan igangsettes før E18tiltaket Lysaker – Ramstadsletta er ferdigstilt.



Supplering av bestemmelsene i §2.1 som vist i rød tekst:
«Reguleringsplaner vedtatt før kommunedelplanens arealdel gjelder så langt de ikke
er i strid med kommunedelplanens arealdel med følgende presiseringer:
- Bestemmelsesområdene for rigg og anleggsformål (# 5) i Områderegulering E-18
korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelser til Gjønnes – Fornebu,
planid 2014012, gjelder.
Kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende
reguleringsplaner der disse ikke selv angir noe annet»

Snarøyveien, Widerøveien og V estre lenke:
Kommunen bekrefter at de vil etterkomme vårt krav om å opprettholde 2+3 kjørefelt i
Snarøyveien (fv. 166). Samtidig som kommunen ønsker at Snarøyveien i større grad skal ha
karakter av å være bygate. På bakgrunn av det skal det utarbeides et revidert forslag til
prinsippsnitt for utvikling av Snarøyveien, som ivaretar eksisterende midtre trerabatt,
beholde eksisterende undergang ved parkdraget og gang- og sykkelforbindelser til denne
tilsvarende forslag for KDP3, 2+3 kjørefelt, tosidig fortau og sykkelanlegg. For å sikre nok
areal til veiformål i KDP3, kan dette medføre noe utvidelse av veiformålet utover det som er
avsatt i KDP3 i høringsutkastet. Det framgår i brevet at Widerøveien foreslås utvidet mot sør
tilsvarende gjeldene regulering for veiareal for å sikre fleksibilitet for framtidig løsning. Det
er ikke lagt ved revidert kartutsnitt og som viser endringene som beskrevet.
Statens vegvesen forutsetter at dagens veibredde opprettholdes som beskrevet og at
framtidig løsningsforslag gir god framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og
syklende. Kommunen kan ikke gjøre tiltak på Snarøyveien og Widerøveien som vil påvirke
framkommelighet og kapasiteten som gjennomkjøringsvei (beredskapsvei). Vi tar ikke
stilling til kommunens løsning vedrørende bytilpasset gatenett før vi får oversendt et
konkret forslag.
Konk lusjon
Under forutsetning av at plankart og bestemmelser justeres som beskrevet i brev datert
17.10.2018, vil Statens vegvesen frafalle innsigelsen.
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen

Nils Audun Karbø
Avdelingsdirektør

Inga-Elisabeth Gjerdalen

3

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

