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Hei.

Bakgrunnen for at Statens vegvesen har vært negativ til å gi Hamang terrasse, inkludert Statnett, adkomst til Ringeriksveien via
en ny rundkjøring er bare delvis begrunnet med trafikksikkerhet. Hovedbegrunnelsen er knyttet til hvilken funksjon Ringeriksveien
har og skal ha. Nemlig som en lokal hovedvei inn mot Sandvika nordfra og som en viktig omkjøringstrasé for Bjørnegårdtunnelen.
Det er generelt en streng holdning til nye adkomster på fylkesveiene og i enda større grad på en så viktig fylkesvei som
Ringeriksveien.

Generelt anbefales det å ha adkomstveier fra samleveier (som Bjørnegårdsvingen eller Skuiveien) som igjen har tilknytning til de
lokale hovedveiene som Ringeriksveien. Dette prinsippet følges strengt og strengere jo viktigere fylkesveien er. Her er det
allerede etablert en adkomst etter disse prinsippene og da ser vi ingen grunn til at vi skal gå imot disse generelle prinsippene for
hvordan veisystemer bør være.

Slik vi leser det dere skriver så bruker dere som begrunnelse for å ønske dere direkteadkomst til Ringeriksveien at dagens
adkomstvei, Hamang Terrasse, har blitt dårligere. Etter vår mening henvender dere da til feil veiholder. Dersom problemet er
knyttet til en kommunal vei så er det kommunens veietat dere burde henvende dere til for å eventuelt få løst problemet i denne
kommunale veien.

Løsningen på et problem i en kommunal vei er uansett ikke i å koble seg på en svært viktig fylkesvei som Ringeriksveien. Det er
uaktuelt for Viken fylkeskommune å tillate tilkobling av Hamang Terrasse til Ringeriksveien og vi ser derfor ikke noen hensikt med
verken befaring eller møte om saken. Eventuelle problemer i Hamang Terrasse må løses med Bærum kommune via den
kommunale veien.

Hilsen
Tove Staum
Planforvalter
Samferdselsplanlegging og forvaltning, seksjon Vest

direkte: 32 30 00 00
mobil:

41 52 85 88

web:

tovest@viken.no

[Sitert tekst skjult]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1104d83767&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1675530650009427822&simpl=msg-f%3A16755306500…

1/1

