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Hei Øystein,
 
Her er et innspill til drøfting med deg/dere.
 
Som du er kjent med ble det dessverre avlysning av entreprisekonkurransen for strekningen Storhove‐Øyer. Vi
jobber nå med to entrepriser, en forberedende entreprise og en ny totalentreprise. Vi vurderer det som en
mulighet å bygge permanent G/S‐vei som en del av forberedende entreprise, noe jeg er kjent med at dere også er
interessert i. For de fastboende sikrer det en tidlig etablering av G/S‐vei, mens det for vår del kan åpne en
trafikksikker mulighet for å lede E6‐trafikken på fylkesveien mellom Ensby og Langsvea i anleggsperioden
(etablerer eventuelt en midlertidig rampe og rundkjøring ved Langsvea).
 
For å realisere denne muligheten, forutsetter det et snarlig vedtak på reguleringsplanen for G/S‐løsningen.
 
Jeg ser to muligheter, hvorav den første kanskje er den beste:

Vi deler reguleringsplanen ved avkjørselen til Fossegården. Søndre del, som det er enighet om, sendes ut
på høring og med sikte vedtak så snart som mulig, senest januar 2021. Nordre del, hvor det er behov for
ytterligere utredninger og avklaringer, følger sin egen fremdrift alt etter behov.
Vi kjører hele reguleringsplanen ut på høring slik planforslaget er nå. Søndre del opp til Fossegården kan
vedtas snarlig, mens nordre del antakeligvis ikke kan vedtas før diverse usikkerheter er avklart.

 
Ber om en snarlig vurdering og tilbakemelding fra din side.
 
Vennlig hilsen
 

B e s ø k  v å r  h j e m m e s i d e !
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