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Mulighetsstudie for Sandvika sjøfront  
 
Bærum kommune er i gang med et mulighetsstudie for Sandvika Sjøfront. Gjennom et 
parallelloppdrag er nå tre arkitektteam i gang med å tegne ut forslag – og gi innspill til 
kommunen til hvordan framtidens sjøfront i Sandvika kan utvikles.   
 
Bakgrunn for mulighetsstudiet er at E18 Vestkorridoren (Lysaker – Slependen) skal realiseres 
og bygges. Disse planene legger opp til at framtidig E18 skal legges i tunnel under Sandvika og 
at dagens E18-trasè vil bli erstattet av et mindre omfattende lokalveisystem. Statens vegvesen 
har planlagt byggestart for ny E18 i 2024.  
 
Planleggingen av Ringeriksbanen er et annet stort infrastrukturtiltak, og anleggsvirksomheten 
fra bygging av banen vil føre til mye overskuddsmasser. Bærum kommune ønsker å benytte 
noe av disse massene til utfylling i sjøen langs Lakseberget, for å skape en mer variert sjøfront.  
 
Bærum kommune har behov for å se utviklingen av sjøfronten i et langsiktig perspektiv – og 
som en del av den øvrige utviklingen av Sandvika. Kommunen har håp om at mulighetsstudiet 
for sjøfronten skal kunne gi nyttige, kreative og inspirerende innspill til det videre 
planarbeidet. Inn i dette kommende planarbeidet vil også politikere, velforeninger og 
allmennheten for øvrig involveres.  
 
Kommunen vil avholde et sluttseminar 28.11.2018 – hvor de tre arkitektteamene vil 
presentere sin planer for mulig utvikling av sjøfronten. Vi vil sende ut nærmere invitasjon til 
dette seminaret.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Terje Hansen  
konstituert tjenestesteleder  
 Camilla Florvaag-Dybvik 
 overarkitekt 
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