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Invitasjon til befaring
onsdag 28.04.2021 1000-1050
Dere inviteres herved til en andre befaring i regi av Statnett, Skanska og COWI
for planarbeid og utbedring av Hamang terrasse mot Franzefossveien. Dere
skal ha mottatt invitasjon over epost.
Befaringen arrangeres fordi vi ønsker å illustrere for dere alternativer (A og B)
som er utarbeidet for å imøtese merknadene deres sendt over epost fra
Steinar Thon, styremedlem i Sameiet Hamang Gård 17.03.2021.
Felles for begge alternativene:
Veien ved innkjøring fra Franzefossveien er rettet ut, så den ikke består av
unødvendige kurver. Dette gjør at geometrien på veien blir noe bedre, men at
man fraviker mer fra dagens vei enn sammenliknet med opprinnelig
prosjektering, som dere ble tilsendt i vårt første varsel.
I begge alternativer ligger veien noe høyere i svingen, noe som gjør at
avkjørsel i svingen til stikkvei under Ringeriksveien må bli relativt bratt.
Alternativ A:
I dette alternativet er stigningen i svingen (øverst i bakken) slakere, ca. 7 %.
Dette alternativet kreves at kabler fra Elvia legges høyere.
Alternativ B:
I dette alternativet må mer fjell fjernes. Dette krever avklaringer med Statens
vegvesen – at pigging er OK med tanke på tunnel. Dette alternativet krever
også at kabler fra Elvia legges høyere og flyttes til ny fortaustrase.
To lyktestolper samt fiberkabler må flyttes.

NO 979 364 857 MVA

SIDE

Vedlegg
- Alternativ A oppriss
- Alternativ B oppriss

Vedleggene er ikke nødvendigvis endelige utgaver av tegningene, da forslaget
til mindre reguleringsplanendring ikke ennå er sendt inn til Bærum kommune
for saksbehandling. Vår intensjon er at vi går for ett av alternativene (A eller
B) slik de foreligger per i dag videre i søknadsprosessen.

Kontakt
Ta gjerne kontakt med undertegnede per telefon 91546776 eller e-post
erkj@cowi.com om det er behov for ytterligere opplysninger.

Med vennlig hilsen
For COWI AS:

Erlend Kloster-Jensen
Plankonsulent og byggesaksrådgiver
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