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G/S-veg Engelsrud – Lier grense i Asker kommune.
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 203, Drammensveien i Asker kommune fra
Engelsrud Terrasse til grensen mot Lier kommune. Planen vil bli utarbeidet i samsvar med
plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10.
Bakgrunn og hensikt
Strekningen fra Engelsrud til Lier grense er viktig for å oppnå et sammenhengende tilbud til
myke trafikanter.
Strekningen inngår i E18-ruten for sykkel mellom Oslo og Drammen, og det er aktuelt å
finansiere prosjektet med midler over riksvegbudsjettet.
Prosjektet er sterkt ønsket av lokalmiljøet i området og er prioritert av Asker kommune uten
at strekningen er vist eller omtalt i gjeldende kommuneplan.
Gang- og sykkelvegen inngår i tidligere vedtatte reguleringsplaner, Plan 180 K og plan 180
L, vedtatt hhv 13.11.2002 og 18.01.2005. Etter den tid har det kommet nye krav og
normaler og de gjeldene planene dekker ikke fullt ut dagens krav til planinnhold og
planutforming. Det vil derfor bli utarbeidet en ny reguleringsplan for strekningen.
Planområdet
Planområdet strekker seg fra der gang- og sykkelveien slutter ved Engelsrud terrasse til
grensa mot Lier kommune. Statens vegvesen, region sør, planlegger samtidig gang- og
sykkelveg videre fra Buskerud grense mot Lierskogen i Lier kommune. Det vil være
samarbeid om de to strekningene. Strekningen i Asker er om lag 600 meter lang. G/s-vegen
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vil følge sørsiden av fylkesveien. Det vil også bli vurdert noen avskjørselssaneringer og
bygging av nye adkomstveger. Antall og plassering av busstopp-/lommer vil også inngå som
del av planvurderingene.
Kart som viser planområdet er vedlagt dette brevet. Plangrensen er vist med blå strek.
Planområdet omfatter i tillegg til fremtidig vegområde også midlertidig anleggsbelte og
mulige riggplasser. Tidligere regulert boligområde inngår i det varslede planområdet. Som del
av det videre planarbeidet vil planavgrensingen bli justert slik at endelig plan kun vil omfatte
nødvendige arealer som trengs for å gjennomføre tiltaket.
Informasjon om planarbeidet vil bli lagt ut på Asker kommunes nettsider:
«HYPERLINK»
Forskrift om konsekvensutredninger
Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger angir hvilke planer som skal
konsekvensutredes. Hensikten med forskriften er blant annet å sikre medvirkning og riktig
utredningsomfang for tiltak som forventes å medføre vesentlige konsekvenser for miljø og
samfunn.
Spørsmålet om konsekvensutredningsplikt har vært forelagt Asker kommune. Asker
kommune vurderer saken slik at planen ikke omfattes av KU-forskriftens §2 om planer som
alltid skal utredes. Det foreligger heller ikke kjent kunnskap om noen forhold som skulle
utløse KU-plikt etter forskriftens §3/vedlegg III.
Åpen kontordag
I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid vil det bli arrangert åpen kontordag der
den enkelte i løpet av åpningstiden kan komme innom, komme med innspill, få informasjon
og stille spørsmål om planarbeidet. Kontordagen blir avholdt på Vardåsen skole
mandag 12. september 2016 fra kl. 1500 - 1800
Spørsmål, innspill og merknader
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen ved:
Erik Neergaard, tlf. 950 88 776,
epost: «HYPERLINK»
eller Asker kommune ved:
Jørgen Tysseland, tlf. 6676 8071,
epost: «HYPERLINK»
Vi vil gjerne ha innspill og merknader til planarbeidet før dette starter opp for fullt. Disse
sendes eventuelt til Statens vegvesen Region øst, pb. 1010, 2608 Lillehammer eller på epost
til firmapost-ost@vegvesen.no senest innen 3.10. 2016. Send også gjerne kopi til Asker
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kommune, plan og bygningsavdelingen, pb. 353, 1372 Asker, eller epost:
post@asker.kommune.no.
Vennligst merk henvendelsen 16/86945
Plan Akershus
Med hilsen
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