
Byutvikling i Sandvika 







Bærums valg 

• Vekstramme  på 450 boliger i året  
– tilsvarer gj.snitt siste 10-15 år 

– “egenbehovet” er ca 100-150 boliger pr år 

• Boligvekst primært på Fornebu og 

aksen Sandvika – Vøyen 

• Dempe fortetting i villaområdene 

– dvs den bilbaserte boligveksten 

• Utrede senterstruktur 

– Knutepunkt-fortetting vs eplehagene 



ca 3000 bosatte → ca 5-6000 

(2025) 

12000 arbeidsplasser – 40% bor i 

Bærum 

Omsetning varehandel ca 3,3 mrd 



Elv + fjord - utvikle 

rekreasjonspotensial 

Sentrumsutvikling 

- vitalisering 

Sandvika stasjon - 

langsiktige rammer 
Hamangområdet  

- transformasjon 

E16 og E18 - nytt 

hovedveisystem 

Planoppgaver 





Sandvika 

Franzefoss 

Vøyenenga 

Utbyggingsretning 

Sandvika - Vøyenenga 

Rud-Hauger 

Bærum 

sykehus 

Sandvikabanen 

Hamang nord 



Planoppgaver 

 

• Transport – hovedveisystemet (E16,E18),  

 

• Sentrumsutvikling i sentrum øst 

 

• Transformasjon – Elias Smiths vei, 
Hamangområdet 



Fremtidig nytt hovedveisystem i Sandvika 



E16 til Bergen 





Industriveien 







B3 – lang tunnel i Sandvika 



Kryss E16 – E18 







Sandvika sentrum øst – områderegulering 











vi er ikke helt i mål med 

utforming og møblering……. 



Løkketangen 20 – en viktig 

tomt  

Nytt hotell? Kontorbygg ? 

Utfordring: hvordan 

skape liv i gateløpet  



Byakser… 

A.Haukelands plass- Rådhustorget 

Historisk akse  

Kulturhus, kino, 

rådhus  

Rådhusbroen - 

miljøbro 

Kommunegården kan 

aktiviseres mer 

Brambanigården viktig 

Rådhuset – en perle 



Dette er også en byakse….. 



Planprosess områderegulering 



Utviklingsområde Elias 

Smiths vei 

Trase – Gamle 

Drammensvei 



Nytt kontorbygg – Elias Smiths vei 



Transformasjon av Hamangområdet 



Hamangområdet og Hamang papirfabrikk 1941 



Dagens E16 legges i 

tunnel. Veiarealet kan 

benyttes til byutvikling 

Det etableres 

sammenhengende grønne 

rekreasjonsområder langs 

Sandvikselva  

Nye torg og 

møteplasser 

Hamangsletta/Industriveien – langsiktig 

byutvikling 

Nye strøksgater 

Lokale forbindelser 

knytter byen 

sammen 

Gangbro til 

parken 



Hamangområdet 













Forutsetninger 



År Fase Oppgave Ansvar 

2011 

-  

2012 

1.Innledende Avtale om pilotprosjekt Framtidens byer 

Avklare planprosess internt og med grunneiere, 

intensjonsavtale 

 

Etablere felles forståelse/plattform blant aktørene om 

grunnlaget for planleggingen. 

Politisk sak om opplegg for videre planlegging  

BK 

2. Avklare hovedgrep + 

temautredninger som 

grunnlag for regulering 

Parallelloppdrag eller arkitektkonkurranse 

-Utarbeide kravspesifikasjon/konkurranseprogram 

-Gjennomføre oppdrag/konkurranse 

 

Eventuelle fag/temautredninger, f.eks. klima, flom, 

bymiljø osv.  

 

På bakgrunn av oppdrag/konkurranse og fagutredninger, 

fastlegge hovedgrep – grunnlag for planprogram og 

regulering. Politisk sak. 

BK - i 

samarbeid med 

utbyggere 

2013 

- 

2014 

3. Områderegulering evt. 

utbyggingsavtaler 
Prosess iht. PBL BK i 

samarbeid med 

utbyggere 

2015

→ 

4. Detaljregulering, 

utbyggingsavtaler, byggesak 
Prosess iht. PBL Utbyggere 

Planprosess Hamangområdet 


