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Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Thomas Weisser Fennefoss <Thomas.Fennefoss@statnett.no>
29 April 2021 11:59
Ingrid Lång; Steinar Thon; Kjell Stenstadvold; Erlend Kloster-Jensen; Lindberg, Lars Erik; tor.sonsterod@mogd.no; Steinar Elden; Sverre
Sande; Tore Kr. Rasmussen; henrik@mogd.no
Adnan Maric; Roar Askeland; Gerhardsen, Johnny; Thomas Weisser Fennefoss
SV: Befaring permanent vei Hamang Terrasse
2021.04.28-Møtereferat-Hamang Terrasse-befaring permanent vegomlegging.pdf

Hei,
Viser til befaring i går og legger ved et befaringsreferat.
Kort oppsummert ble det enighet om at sameiene ønsker alternativ B og at dette alternativet i stor grad oppfyller de ønskene som er fremsatt tidligere.
Statnett ønsker signerte avtaler fra sameiene snarest slik at søknaden om en mindre reguleringsendring kan sendes kommunen for behandling.
Det vil være en fordel å komme i gang med arbeidene så snart som mulig, da det foreligger en forbikjøringsmulighet i anleggsområdet frem til rundt september.
Med vennlig hilsen
Thomas Weisser Fennefoss
Senior prosjektleder
Prosjektledelse BPP
M +47 97 54 66 31
D 23 90 42 68
T +47 23 90 30 00

Statnett
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

statnett.no

-----Opprinnelig avtale----Fra: Thomas Weisser Fennefoss
Sendt: tirsdag 27. april 2021 11:46
Til: Ingrid Lång; Steinar Thon; Kjell Stenstadvold; Erlend Kloster-Jensen; Lindberg, Lars Erik; tor.sonsterod@mogd.no; Steinar Elden; Sverre Sande; Tore Kr. Rasmussen
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Kopi: henrik@mogd.no; Adnan Maric; Roar Askeland; Gerhardsen, Johnny
Emne: Befaring permanent vei Hamang Terrasse
Når: onsdag 28. april 2021 10:00-10:50 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma, Wien.
Hvor: Hamang Terrasse ved svingen
Hei,
Da har vi kommet et godt steg videre med prosessen omkring Hamang Terrasse veien. Det er arbeidet med et forslag der man løfter veien (Alt A) og et forslag der man
løfter veien og i tillegg tar bort deler av berg i svingen for å få en trase ganske lik den som sameiene har ønsket seg (Alt B).
Jeg foreslår at dere ser på forslagene i dag og så møtes vi ved svingen i morgen og ser på dette i praksis. Det er merket på fjell ca hvor skjæring vil gå.
Når det gjelder utførelse, så vil det være en fordel om vi kan utføre dette mens vi fremdeles har plass til forbikjøring gjennom anleggsplassen. Det har vi frem til sommeren,
men etter sommeren, så skal den bebygges. Vi har derfor også lagt ved et utkast til en avtale med sameiene slik at vi slipper en ny høringsrunde. Se vedlagt dokument der
vi har antatt at dere foretrekker alt B. Dere kan evt endre denne til å omfatte begge sameiene i et dokument, eller signere to dokument.
DET ER VIKTIG AT BEGGE SAMEIENE DELTAR OG ER ENIGE OM LØSNINGEN.
Løsningsforslag fra prosjekterende:

Felles for begge alternativene: Har rettet ut veien i starten, så den ikke består av så mange unødvendige kurver. Dette gjør at geometrien på veien blir noe bedre,
men at man fraviker mer fra den veien som er bygd i dag sammenlignet med hva den første skissen gjorde. For begge alternativene så ligger veien noe høyere i
svingen, noe som gjør at veien som tar av i svingen og går under Ringeriksveien må bli relativt bratt. Har ikke gode nok innmålinger her til at modellen blir helt riktig.
Antar at det kun er mindre kjøretøy som skal igjennom kulverten?
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Alternativ A:
Alternativet der vi prøver å gjør veien brattere i starten, for at stigningen i svingen skal bli noe slakere (ca 7%).
Krever at kabler fra Elvia legges høyere.
Alternativ B: Brattere i starten og litt slakere rundt svingen (ca 8.3%), samt en slakere kurve i svingen noe som betyr at
En god del fjell må fjernes. Det må fremdeles avklares med SVV at pigging av dette er OK mht tunnel.
Krever at kabler fra Elvia legges høyere og flyttes til ny fortaustrase.
Krever flytting av fiberkabler.
Det fører også til at to lyktestolper må flyttes.
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"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the
addressee, please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."
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