
VAKÅS ETAPPE 2 – PROSJEKT OG PLANPROSESS 
REG. PLAN JAC. NEUMANNS VEI OG GREVERUDVEIEN 

 

Dato:20151008  



AGENDA VAKÅS ETAPPE 2 – PLANPROSESS  
1. Kunnskapssenteret evakueringsplan ved brann (KØ) 

 

2. Presentasjon av deltakere (KØ) 

 

3. Historikk Vakås etappe 2 (KØ) 

 

4. Hvorfor ønsker vi å gjennomføre Vakås etappe 2 (KØ) 

 

5. Prosessen for reguleringsplan og status (KØ) 

 

6. Tentativ plan for prosjektgjennomføring (KØ) 

 

7. Presentasjon av foreløpig planforslag (TG) 

 

8. Høringsfrist 22.10.2015 (KØ) 

 

9. Eventuelt og spørsmål 
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VAKÅS ETAPPE 2 – KORT HISTORIKK:  

• Planprosessen ble satt i gang i 2006 men stoppet opp 

• Prosjektet ble utsatt grunnet omprioritering av midler 

for vann og avløp 

 

• Filosofi i kommunen i dag er å oppgradere større 

områder der man tar med hele infrastrukturen 

 

• I dag har vi et FSK-vedtak fra 2014 vedr. oppstart av 

planarbeid for et samkjørt infrastrukturprosjekt 

 

• Prosjektet ligger først på prioriteringslisten i 

trafikksikkerhetsplanen 

 

• Bevilgning til fortausprosjektet er gitt i forslag til HP 

2016-2019 (Investeringsforslag – vedtas des 2015) 
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HVORFOR VAKÅS ETAPPE 2:  

• Samkjørt infrastrukturprosjekt med  

• Fortau – Kun Jac. Neumanns vei og Greverudvn. 

• Vann/avløp (utløsende faktor for prosjektet)  

• Kabler  

• Belysning 

 

• Samkjøring med all infrastruktur i veibanen gir kost-

nytte og reduserer totalbelastning for naboer 

 

• Første fase er utarbeidelse og behandling av reg. plan 
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PROSESS OG MILEPÆLER FOR REGULERINGSPLANEN:  
• Varsling om igangsetting av planarbeid – Utført (uke 39) 

 

• 8.10.2015 Folkemøte der hovedlinjene i planforslaget presenteres 

 

• Høringsfrist 22.10.2015 

• Skriftlige innspill 

 

• Planforslag klart – Tentativt des 2015 

• 12 ukers behandlingstid 

 

• Førstegangsbehandling bygningsrådet 

 

• Offentlig høring  

• Behandling av innspill 

 

• Annengangs behandling i bygningsrådet 

 

• Vedtak i kommunestyret – Tentativt 3./4. kvartal 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:20151008  



PROSESS OG  FORUTSETNINGER FOR PLANEN:  
 

• Innspill fra Plan- og bygg: 

• Fortauet bør plasseres slik at krysninger av Jac. Neumanns 

vei og Greverudveien for fotgjengere minimeres 

• Alle tiltak som planlegges gjennomført skal inn i planen 

• Innspill fra veimyndigheter: 

• Jac. Neumanns/Greverudvn. er gjennomgående samleveier 

• Et prosjekt vil gi: 

• Fortau 

• Forskriftsmessige fotgjengerfelt for krysning 

• Veikryss blir strammet inn 

• Frisikten blir forbedret 

• Hastigheten blir 40 km/t  

• Fartsdempende tiltak som i dag, men tilpasset 40 km/t 
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TENTATIV OVERORDNET PLAN FOR GJENNOMFØRING:  
 

• 2016 Detaljprosjektering, grunnerverv og kontrahering 

 

• 2017 Bygging og oppfølging 

 

• 2018 Bygging og oppfølging  
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KONTAKT FOR INNSPILL:  

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asker kommune 

v/Klaus Øiseth på telefon 

66 76 89 25 eller ved e-post til  

Klaus.Oiseth@asker.kommune.no   

 

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha 

betydning for planarbeidet, sendes til Norconsult AS 

v/Caroline W. Granberg, Postboks 626, 1303 Sandvika, eller 

som e-post til: Caroline.Wideroe.Granberg@norconsult.com 

innen 

22. oktober 2015.  

Kopi sendes til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker 

eller ved e-post til post@asker.kommune.no. Granberg kan 

også kontaktes på telefon 45 43 79 97 
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