steinar.thon@outlook.com
From:
Subject:
Attachments:

steinar.thon@outlook.com
FW: Adkomst til boligene i Hamang terrasse
HT-styrenes brev til BK 301120r (002).pdf; Gmail - Ny rundkjøring på Ringeriksveien_ svar Viken 20august (002).pdf; Hamang GS-vei Forslag 2.pdf

From: Adnan Maric <adnan.maric@baerum.kommune.no>
Sent: 08 December 2020 11:06
To: steinar.thon@outlook.com
Cc: Svein Finnanger <svein.finnanger@baerum.kommune.no>; Dag Leween Stien <dag.stien@baerum.kommune.no>; Kurt Bøystad <kurt.boystad@baerum.kommune.no>
Subject: SV: Adkomst til boligene i Hamang terrasse
Hei,
Viser til vedlagt henvendelse (HT- styrets brev til BK) datert 30.11.2020.
Ringeriksveien har status som fylkesvei og er som sådan forvaltet av Viken fylkeskommune. Vei og trafikk BK har tatt initiativ til møte med Viken for å drøfte
adkomst/rundkjøring til Ringeriksveien. Møtet ble avholdt 03.12.2020 med Viken fylkeskommune v/ Finn Gulbrandsen og Tove Staum. Viken står ved tidligere svar (vedlagt,
«svar Viken»). De stiller seg også negativt til rundkjøringen i pågående områderegulering og vil ikke godkjenne løsningen som er fremlagt i prinsippavklaringen. Dette
begrunnes blant annet med trafikksikkerhet (se vedlagt brev for mer utfyllende svar) og konkurransefortrinn for gående og syklende. Ved å etablere en ny biladkomst til
Ringeriksveien tilrettelegges det for mer bilkjøring til Sandvika, Viken ønsker at dette skal løses med gange og sykkel.
Viser til befaring avholdt 10.11.2020 14:00 med representanter fra Vei og trafikk BK, Statnett og sameiet. For å bedre trafikkforholdene til gående under anleggsperioden,
vil det etableres en midlertidig gangvei (se vedlegg). I tillegg til dette vil det vurderer ytterligere tiltak på den kommunale veien Hamang terrasse. Som nevnt på telefon i går
(07.12.2020) er det en pågående sak med Statnett og BK knyttet til plasseringen av Hamang terrasse. Det jobbes for øyeblikket med en klage på ekspropriasjons- vedtaket
(NVE) som gjelder adkomstveien til Hamang terrasse. Utfallet av denne saken blir avgjørende for endelig behandling av den kommunale veien og eventuelle tiltak som vil
kunne gjennomføres. Vei og trafikk er innstilt på at veien skal tilbakeføres (så langt det lar seg gjøre) og opparbeides ihht. gjeldende veinormaler.

Med vennlig hilsen
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Adnan Maric
Avdelingsingeniør
Vei- og trafikkforvaltning
Bærum kommune
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