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Uttalelse til høring av planprogram og oppstart reguleringsplan Lakseberget utfyllingsområde - Bærum kommune.
Vi viser til brev datert 17.10.2018, varsel om høring av planprogram og oppstart av
reguleringsplan for Lakseberget utfyllingsområde i Bærum kommune.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye landområder utenfor
Lakseberget i Sandvika med overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter i nærheten.
Planavgrensning
Planområdet er avgrenset av Sjøholmen i øst, Gamle Drammensvei i nord,
Rådhusparken/Kadettangen i vest og Sandviksbukta i sør. Planavgrensningen i nord, Gamle
Drammensvei, berører kommunedelplan ny E18 Vestkorridoren Lysaker – Slependen, vedtatt
18.06.2014, hvor området er avsatt til formål «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur».
For å sikre gjennomføringen av ny E18 Vestkorridoren må planavgrensningen i
reguleringsplanområde Lakseberget utfyllingsområdet, ta hensyn til arealformålet
«samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» i kommunedelplan for ny E18 Vestkorridoren
ved utarbeiding av reguleringsplan. Det er derfor viktig at pågående reguleringsplanarbeid
koordineres med E18 – prosjektet. Dersom dette ikke gjøres må det påregnes at Statens
vegvesen kommer til å fremme innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn.
Massetransport og deponering
I planprogrammet framgår det at det skal masser skal deponeres i området for utfylling av
sjøområdet syd for Sandvika. Tiltaket vil generere mye anleggstrafikk med tunge kjøretøyer.
Vi er opptatt av at det må utarbeides en trafikkanalyse vedrørende massetransport, I den må
det blant annet framgå uttakssted, massevolum, antall turer, bæreevne på veiene som skal
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benyttes, trafikkmengde, avkjørsler/kryss som skal benyttes og trafikksikkerhets- og
miljøforhold. Konsekvensene for alle trafikantgrupper må utredes med hensyn til
trafikksikkerhet, framkommelighet og tilgjengelighet. Det må også framgå hvilke avbøtende
tiltak som må iverksettes.
Vi antar at en betydelig del av massetransporten vil gå via E16 og E18, som allerede i dag til
tider er overbelastet. Både av hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling er det viktig å få
blant annet følgende avklart i reguleringsplanen for alle faser av anlegget:


Transportløsninger



Eventuelle midlertidige ombygginger av vegsystemet



Lokalisering av deponiplasser innenfor planområdet

Det må utarbeides teknisk detaljplan som skal være godkjent av Statens vegvesen for alle
midlertidige og permanente omlegginger av riks- eller fylkesveger før reguleringsplanen
legges ut til offentlig ettersyn.
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
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