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Fv 203. Gang- og sykkelvei Engelsrud - Lier grense. Revidert varsel om 

planoppstart. 

Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid datert 08.08.2016. 

 

I opprinnelig oppstartsvarsel fremgikk det at gang- og sykkelveien skulle følge sørsiden av 

fylkesveien og at flere farlige avkjørsler skulle stenges/omlegges.  

 

Foreløpige vurderinger av konsekvenser og kostnader med denne løsningen, tilbakemeld-

inger fra berørte parter og drøftinger med Asker kommune, har gjort at Statens vegvesen  

har kommet fram til å ville gå inn for å legge et annet prinsipp til grunn for regulerings-

planen. Dette går ut på å flytte fylkesveien til nordsiden av bebyggelsen i området og i 

hovedsak la gang- og sykkelveien følge den fremtidig nedlagte fylkesveien.  

 

Dette medfører at den nedlagte fylkesveien blir lokalvei/gang- og sykkelvei, og de private 

adkomstene blir beholdt tilnærmet som i dag. Grobråtenveien vil bli forlenget fram til nytt 

kryss med den omlagte fylkesveien. En annen følge av den nye løsningen er bl.a. at 

vegtrafikkstøyen vil bli vesentlig redusert for de aller fleste boligene i området. 

 

Det er også etter forslag fra en av de berørte parter gjort en endring med hensyn til 

plassering av midlertidig riggplass. 

 

I samråd med Asker kommune tar vi sikte på at øvrige planformål i gjeldende regulerings-

plan for området innarbeides i den nye reguleringsplanen for gang- og sykkelveien. 
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  Se vedlagte liste
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Endring av plangrense 

På denne bakgrunn varsels en justering av plangrensen. Ny plangrense framgår av vedlagte 

kartutsnitt, vist med lilla linje. 

Spørsmål, innspill og merknader 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen ved: 

    Erik Neergaard, tlf. 950 88 776, 

epost: erik.neergaard@vegvesen.no  

eller Asker kommune ved:  

 Jørgen Tysseland, tlf. 6676 8071, 

epost: jorgen.tysseland@asker.kommune.no  

Eventuelle innspill og merknader til revidert oppstartsmelding sendes til Statens vegvesen 

Region øst, pb. 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller på epost til firmapost-

ost@vegvesen.no senest innen 19.04. 2017. Send gjerne kopi til Asker kommune, plan og 

bygningsavdelingen, pb. 353, 1372 Asker, eller epost: post@asker.kommune.no.   

Vennligst merk henvendelsen 16/86945 

Region øst 

Med hilsen 

Inga-Elisabeth Gjerdalen 

Seksjonsleder Neergaard Erik 

Prosjektleder 

Dokumentet er godkjent eletronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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