Planlegger ny veg til Kjevik
Statens vegvesen har nå satt i gang planarbeid for å regulere ny rv.41 og rv. 451 fra E18 ved Timenes til Kjevik flyplass.
OFFENTLIG INFORMASJON

Rv. 41 og rv. 451 Timenes–Kjevik
·
·

Bakgrunn for planarbeidet
Ny veg skal 452
gi en vesentlig forbedret tilknytning mellom E18 og
Kjevik lufthavn. Ny veg vil også gi bolig- og næringsområdene bedre
tilknytning til riksvegen og forbedre nærmiljøet på Hamresanden.
Kommunedelplanen som ble vedtatt i 2015 danner grunnlaget for
planarbeidet.
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Fremdriftsplan

Hovedgrepene i planen
•

Februar 2017
Varsel om oppstart
Vinter 2017
Offentlig ettersyn av planprogram (minst 6 uker)

•
•
•
•
•

Vinter 2017
Vurdering av innspill, revidering av planprogram

Nødvendig omarbeidelse av dagens vegsystemer i
krysset på Timenes
Tilrettelegging for kollektivtrafikken
Ny firefelts riksveg 41 fra Timenes til Hamre
Nytt planskilt kryss ved avkjøring til Lauvåsen/Hånes
Ny rundkjøring ved Hamre
Ny tofelts veg fra Hamre til Kjevik, i bru over
Topdalselva og syd for rullebanen

I tillegg skal planen omfatte
Vinter 2017
Fastsettelse av planprogram i By- og miljøutvalget

•

•
•

2017
Utarbeidelse av reguleringsplan

Sammenhengende gang- og sykkelveg fra Timenes
til Kjevik hvor kryssing av hovedveger med høy
trafikk skjer planskilt
Støyskjermingstiltak
Nødvendige vegomlegginger

Vinter 2017/2018
Førstegangs behandling av planforslag i By- og miljøutvalget
Vår 2018
Åpen kontordag
Vår 2018
Vurdering av merknader, revidering av reguleringsplan

Vår/sommer 2018
Vedtak av reguleringsplan i Bystyret

Under befaring med Statens vegvesen, Avinor og konsulentfirmaet Norconsult. Her fra området inne på Kjevik lufthavn.

Åpne dager
Statens vegvesen kommer til å arrangere en eller flere åpne kontordager i løpet av prosjektet. Første åpne
kontordag blir i lokalene til Lanternen på Hamresanden 28. februar 2017 fra kl. 1600 til 1900. Representanter fra
Statens vegvesen vil være til stede for å informere og svare på spørsmål.
I tilfellet det blir flere åpne dager vil dette bli behørig annonsert i lokalavisene og på prosjektets nettside.

Re gio n s ø r

Du finner mer informasjon om prosjektet
www.vegvesen.no/rv41kjevik
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Telefon: 975 83 988

Følg oss på Instagram også:
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