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Anna Wathne

Fra: Vollan, Kristin <Kristin.Vollan@statsbygg.no>
Sendt: fredag 3. mai 2019 15.14
Til: anna.wathne@asplanviak.no; Gomnæs, Lars Christian
Emne: VS: Vedr. presentasjon til møte - flytting av avkjørsel - gnr. 162 bnr. 1286

- Inndalsveien 22 - Bergen kommune

Hei og se svar fra vegvesenet.
Vi kan snakkes om denne til uka!

God helg!

Vennlig hilsen

Kristin Vollan

eiendomssjef
Avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning
+4793036327

Fra: Kvam Unn Jenny Utne <unn.kvam@vegvesen.no>
Sendt: fredag 3. mai 2019 09:42
Til: Vollan, Kristin <Kristin.Vollan@statsbygg.no>
Emne: Vedr. presentasjon til møte - flytting av avkjørsel - gnr. 162 bnr. 1286 - Inndalsveien 22 - Bergen kommune

Hei,
Viser til e-post nedenfor og den tilsendte presentasjonen.
Med bakgrunn i informasjonen som framgår av presentasjonen har Statens vegvesen per i dag ikke prinsippielle
innvendinger mot den skisserte endringen. Presentasjonen inneholder ikke nok informasjon til at vi kan ta endelig
stilling til forslaget. Vi vil kunne gi en formell uttalelse i saken når vi får den, inkludert den trafikale utredningen,
oversendt for uttalelse fra kommunen.
Når det gjelder detaljer i løsningen, legger vi til grunn at kommunen vil sette som vilkår at byggeplan for
kryss/avkjørsel fra Inndalsveien må godkjennes av rette vegmyndighet før utbygging. Vi legger til grunn at dette
arbeidet blir samordnet med bybanens utbygging i området.

Med hilsen
Unn Jenny Utne Kvam

Statens vegvesen, Vegavdeling Hordaland, Plan- og forvaltningsseksjon Bergen
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, BERGEN
Tlf: +47 55516243 epost: unn.kvam@vegvesen.no
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.vegvesen.no&umid=ef667439-edee-44d5-9bce-
d63082d0801c&auth=e6da3af23ee3c72f5fe52da3eb52106aef60eebf-
5440c901d9a9402281ae954b93732685b1cf8dc9epost: firmapost-vest@vegvesen.no
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Fra: Vollan, Kristin <Kristin.Vollan@statsbygg.no>
Sendt: torsdag 11. april 2019 14:11
Til: Kvam Unn Jenny Utne <unn.kvam@vegvesen.no>
Kopi: anna.wathne@asplanviak.no; Gomnæs, Lars Christian <LarsChristian.Gomnaes@statsbygg.no>
Emne: VS: HVL og bybanen - møte med Inndalsveien

Hei Unn.

Ettersom møtet ble avlyst sender vi over presentasjonen vi hadde tenkt å vise i møtet. Som vår landskapsarkitekt
skriver så vil trafikksituasjonen bli beskrevet i en enkelt trafikkutredning som følger plansaken, men vi er veldig
interessert i å høres vegvesenet sine kommentarer og innspill på situasjonene som er beskrevet i presentasjonen og
som vi planlegger å legge til grunn i det videre arbeidet.

Både jeg og Anna sitter i Bergen, vi kan gjerne ta et kort møte med deg hvis det er ønskelig. Har du spørsmål til
innholdet i presentasjonen så kan du også ta direkte kontakt med Anna, kontaktdetaljene finner du nederst i denne
eposten.

Hører fra deg og god påske når den kommer!

Vennlig hilsen

Kristin Vollan

eiendomssjef
Avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning
+4793036327

Fra: Anna Wathne <Anna.Wathne@Asplanviak.no>
Sendt: torsdag 11. april 2019 13:52
Til: Vollan, Kristin <Kristin.Vollan@statsbygg.no>
Kopi: Audun Kvam <Audun.Kvam@Asplanviak.no>
Emne: HVL og bybanen - møte med Inndalsveien

Hei

Vedlegger, som avtalt,  presentasjonen vi hadde forberedt til møtet mandag, tror den kan være ett greit grunnlag
der Statens vegvesen kan få ett inntrykk av situasjonen.
Trafikksituasjonen vil bli beskrevet i en enkelt trafikkutredning som følger plansaken, men ønske er at vi presenterer
en løsning som er omforent med vegmyndighetene.  Vi vil gjerne derfor ha innspill / synspunkter fra vegvesenet.

Ta gjerne kontakt med meg eller Audun dersom det er behov.

Med vennlig hilsen

Anna Wathne
Landskapsarkitekt
Gruppeleder Landskap Bergen

Asplan Viak AS
Fabrikkgaten 3
Postboks 2304 Solheimsviken
5824 Bergen

T: 481 71 410
E: anna.wathne@asplanviak.no

T: 417 99 417
www.asplanviak.no


