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Invitasjon til befaring 
onsdag 3.3.2021 kl 1000-1100

Dere inviteres herved til befaring i regi av Statnett, Skanska og COWI for 
planarbeid og utbedring av Hamang terrasse mot Franzefossveien. 
Plansaksbehandler i Bærum kommune er også invitert.

Dere er allerede blitt invitert i kalenderen forrige uke.

Hensikten med møtet er å gi dere informasjon om planlagt arbeid for å utbedre 
det gjeldende strekket av Hamang Terrasse. Vi er interessert i å høre deres 
innspill. 

Plangrepet består i å søke om en mindre endring til gjeldende reguleringsplan 
OMRÅDEREGULERING FOR E16 KJØRBO – WØYEN.

Plangrepet går ut på å regulere kjørevei der Hamang terrasse sin veitrasé er 
opparbeidet i dag. Hensikten er å opparbeide veien til å være i tråd med 
gjeldende normer, og at veien skal bli bedre enn dagens løsning.

Oppmøteplass: parkeringsplassen ved Statnetts stasjon rett ved 
Hamang Terrasse 55 kl 1000-1100.

Vedlegg
Vedleggenes hensikt er å illustrere planendringen for dere.

-Normalprofil

-Plan- og profiltegning

-Planavgrensning prinsipp

-Plantegning
-Utsnitt gjeldende plan

Befaring Hamang Terrasse

NO 979 364 857 MVA
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Vedleggene er ikke nødvendigvis endelige utgaver av tegningene, da forslaget 

til mindre reguleringsplanendring ikke ennå er sendt inn til Bærum kommune 

for saksbehandling. Mindre endringer kan forekomme ved innsendelse av 

planforslag.

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


	Invitasjon til befaring
	onsdag 3.3.2021 kl 1000-1100
	Vedlegg
	Vedleggenes hensikt er å illustrere planendringen for dere.  -Normalprofil
	-Plan- og profiltegning
	-Planavgrensning prinsipp
	-Plantegning
	Vedleggene er ikke nødvendigvis endelige utgaver av tegningene, da forslaget til mindre reguleringsplanendring ikke ennå er sendt inn til Bærum kommune for saksbehandling. Mindre endringer kan forekomme ved innsendelse av planforslag.
	Kontakt

