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Hei
Takk for nyttig dialogmøte den 7. juni 2022 og takk for referat fra møtet (vedlagt).
Defa Gården (DG) har følgende kommentarer/tilføyelser til referatet som det bes at blir hensyntatt i den
videre prosessen for felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og ny lokalvei:
.
Som det fremgår av punkt 3 i referatet ønsker ikke DG foreslått plassering av rampe/tunellportal
ved Jongsåsveien X Sandviksveien bl.a. av grunner gjengitt i referatet. DG vil gjerne tilføye og tydeliggjøre
at det som ble understreket i møtet er at foreslått plassering vil være direkte ødeleggende for
muligheten for å oppnå det ønskede byplangrepet i Sandvika vest, og på DGs eiendom. DGs
representanter i møtet oppfattet at det var forståelse for dette og kommunen ga derfor tilbakemelding
på at man vil se nærmere på tunellportalens plassering i den videre prosessen. Ettersom tunellportalens
plassering er et svært viktig premiss for hva man kan få til av bymessig utvikling i Sandvika vest og på DGs
eiendom var det enighet om å avholde et nytt dialogmøte etter at det er sett på en alternativ plassering
av tunellportalen.
.
Det ble snakket om fremtidig utforming av Sandviksveien og DG ga uttrykk for at det av hensyn
til plass/bredde på veien vil være hensiktsmessig å se på løsning for at busstopp legges i bussfilen, uten
behov for opparbeidelse av busslomme.
.
Avgrensningen for delområde 4 diskutert og kommunen var enig i at den nordlige delen av
området ikke hører naturlig med i en videre planlegging av bl.a. DGs eiendom. Kommunen opplyste
ellers at det vil opprettholdes et krav om felles planlegging av eiendommer innenfor delområde 4, men
det må sees nærmere på hvilke eiendommer som det er hensiktsmessig at samarbeider om dette.
.
DG tok opp at det er svært viktig at SVV tar hensyn til eksisterende bygninger og leietagere på
eiendommen med tanke på å unngå skader og ulemper i form av f.eks. rystelser og stengte veier.
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