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MERKNADER FRA BLOMMENHOLM VEt TIt PTANARBEIDET
BLOMMENHOTMVEIEN I OG I B, Gnr/bnr 9122 ogglStg

Vi viser til <Kunngiøring om oppstart av detaljregulering i Bærum Kommune> av o4.o2.20t7

For å få en bredest mulig tilbakemelding fra medlemmene la vellet ut den nevnte kunngjøringen på
sine hjemmesider og vår Facebookside. Vellets leder har også innkalt til et mØte med de nærmeste
naboene til prosjektet den 21.02.2OL7. Nedenstående er en oppsummering av innspill styret har
mottatt samt styremedlemmenes egne merknader.

Kommuneplanens arealdel

Eiendommen er i dag uregulert, men er avsatt til boligformål i gjeldene kommuneplans arealdel og
også avsatt til boligformål i det nylig utsendte høringsnotat til ny arealplan.

Eiendommen er en del av et kulturmiljø, av kommunen definert til å omfatte bebyggelse langs
Vesleveien og nederste del av Blommenholmveien.

Forholdet til planarbeidet i Blommenholmveien 2

Kommunens vedtatte næringsplan sier at handel først og fremst skal skje i kommunens utpekte
senterområder. Kommuneplanen har imidlertid en unntaksregel i 915.2 når det gjelder
dagligvareforretninger ieksisterende boligområder med maksimalt salgsareal på 800 kvm.

De nærmeste dagligvareforretningene er i dag KlWl i Drageveien 34 (1100 meter) og KlWl Sandvika
(1500 meter)

Vellet har tidligere fått informasjon om at det også for tomten Blommenholmveien 2 er planlagt en
butikk etter unntaksregelen i kommuneplanen. Det vil være uaktuelt med 2 dagligvarebutikker i vårt
område, dette er forøvrigogså kommunen enig i.

Trafi kkawiklingen i området

Vi har fått opplyst at trafikken tilfra KlWl i Drageveien er 2146 k1t/døgn og 3O0kjt/time. Fra en
trafikktelling i 2015 ble det opplyst fra Statens Vegvesen at flilkesveien Stasjonsveien, som avkjørsel
fra prosjektet vil gå ut, har en gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk på 8000 kjøretøy. I nærheten av
avkjørselen kommer Homansvei og Blommenholmveien ned til Stasjonsveien. Økt trafikk i
avkjørselen vil øke antall konflikter betraktelig.



Barnas skolevei

Vellet har gjennom mange år jobbet for å trygge barnas skolevei i området. Vi har bl.a. fått
gjennomslag for en gangtunnel til skolen under jernbanesporet. (Sjøveistunnelen) Vi arbeider også
med å få etablert den planlagte gangstien mellom Flyinnveien og Homannsvei.

Fra KlWl i Drageveien får vi opplyst at det er stor trafikk til butikken av elever fra Ramstad skole som
ligger i samme avstand fra KlWl som Blommenholm skole fra prosjektet.

Da prosjektet ligger på <feil> side av Stasjonsveien vif dette føre til mange kryssinger for elever og
også beboere av Stasjonsveien hver dag. Kommunen har på tross av flere henvendelser fra FAU på
Blommenholm skole ikke laget fortau i nederste del av Blommenholmveien. Skolebarna som i
<storefri> antagelig kommer til å frekventere den prosjekterte butikken, vil altså måtte gå på vei uten
fortau til Stasjonsveien for så å krysse denne.

Blommenholm Vel mener at dette er å utsette barna for en meget uheldig trafikkrisiko.

Vegetasjonsskjerm

Vegetasjonen på eiendommen sammen med vegetasjonen på Blommenholmveien 2 utgSØr i dag en
vegetasjonsskjerm mot E18 som er viktig for innenforliggende boligområde. Den foreliggende skissen
viser ingen ting om vegetasjonen. Vår erfaring fra tidligere byggeprosjekter i området viser at
utbyggerne ikke tar hensyn til bevaring av vegetasjon selv om de ligger i verneområder som f. eks.
Gamle Drammensvei.

E18 utbyggingen forbi vårt område er p.t. utsatt minst 10 år frem i tid. Det vil derfor være av stor
betydning for det innenforliggende boligområde med hensyn til støy, støv og luftkvalitet at denne
vegetasjonsskjermen mot E18 bevares. Vellet vil be om at kommunen setter dette som et krav for
enhver utbygging på denne tomten.

KonklusJon og avsluttende bemerknlnger

Vi er skeptiske til om det er forsvarlig å regulere disse eiendommene for formål som vilgenerere på-
og avkjørsler tett ved et knutepunkt som allerede på grunn av kombinasjon av ulike trafikanter,
topografi, krappe svinger, avstand til rampe for motorveien og rundkjøring er meget uoversiktlig.

Skulle det likevel bli vedtatt en utvikling av butikkområde på tomten, ber vi kommunen om å
hensynta de trafikale-, sikkerhets-, stØy- og forurensningsmessige utfordringene beskrevet ovenfor
som en slik utbygging vil medføre.
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