
RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
HØRI NG OG OFFENTLI G ETTERSYN AV PLANFORSLAG

0605_ 4 48 Haug Nærsenter

Utarbeidet av Halvorsen & Reine AS
Kommentert av Rådmannen, 24.10.2019 ÅL

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 1 8 .0 9 .201 8
2 Buskerud fylkeskommune 14.0 9 .201 8
3 Statens vegvesen 1 2 .0 9 .201 8
4 Brakar AS 12.09.2018
5 Den norske kirke 18.09.2018
6 FAU Vang skole 14.09.2018
7 Benedicte og Lars Haugom, Fløytingen 33 13.09.201 8
8 Bjørn Rishovd 29.08. og 13.09.2018
9 Astrid Marie Gulsvik Eikeland og Christian Hølland Eikeland 13.09.2018
10 Helene Preus 14.09.2018
11 Solveig og Harald S. Hollerud 11.09.2018
12 Ingela Grov og Rikard Strømsodd 13.09.2018
13 Irmelin M. Kårbø 04.09.2018
14 Ivar Marius Nerby 09.09.2018
15 Iver Nerby 08.09.2018
16 Harald Gudim og Guro Michaelsen 12.09.2018
17 Mona Haug 18.09.2018
18 Knut og Runa Olberg 13.09.2018
19 Haakon Saga 13.09.2018
20 Siri Thorsen og Jan Erik Aspunvik 14.09.2018
21 Tove og Stein Asle Løkken 11.09.2018
22 Tone og Morten Bråten - Ellingsen 14.09.2018
23 Kommuneoverlegen 10.09.2018
24 Torunn Klækken 18.08.2018

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1 Fylkesmannen i Buskerud

Tiltaket er i tråd med gjeldende plan.
Peker på at senteret ikke bør bli over
3000m2 BRA. Ber om at støy ivaretas
ved etablering av boliger. Ber om at
støyutredning følger planforslaget
ved offentlig høring. Planleggingen
må ta hensyn til grønt struktur og barn
og unges interesser. Ber om
lekearealer for barn i alle aldre.
Trafikksikre løsninger og trygg

Senteret planlegges til ca.
18 00m2 og er dermed l angt
under 3000m2.

Støyrapport vil følge
planforslaget ved offentlig
høring.

Grønnstruktur og barn og
unges interesser er ivaretatt .

På bakgrunn av at boenheten e
er tatt ut av planen, er kravet til
lekeplass tatt ut. Dette er
begrunnet i at skolens
lekearealer ligger et lite
steinkast unna. Rådmannen
har således krevd at det skal
opparbeides en møteplass ved
nærsenteret.
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skolevei må legges vekt på. Ny
bebyggelse må gis en god estetisk
utforming, både som enkeltbygg og i
forhold til omkringliggende
bebyggelse og l andskap. Ber om at
det legges til rette for enkel tilgang til
stier og turveier for boliger.

Ber om energieffektive
bygningsløsninger, samt at andre
energikilder enn strøm vurderes.

Videre må det redegjøres for hvordan
de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i § 8 - 12 i
Naturmangfoldloven er vurdert og
fulgt opp i saken.

Un i versell utforming må ivaretas.

Ber om at ROS - analyse utarbeides
og følger planforslaget ved offentlig
ettersyn.

Nå er boliger tatt ut av
prosjektet, og dermed anser
vi at kravet til lekeareal ikke
lenger er aktuelt.

Trafikksikre løsninger og
trygg skolevei er ivaretatt
gjennom omlegging av
gangvei forbi
parkeringsplassen til
senteret.

Bebyggelsen vil gi et
estetisk løft fra dagen
senter.

Boliger er ikke lenger en del
av prosjektet.

Ny bebyggelsen er mye mer
energieffektiv enn
eksisterende. Andre
energikilder er vurdert.

Naturmangfoldsloven er
vurdert i planbeskrivelsen.

Prosjektet er universelt
utformet.

ROS - analyse er utarbeidet
og følger planforslaget.

Rådmannen anser
fylkesmannens innspill
t ilstrekkelig etterfulgt og
innarbeidet av forslagstiller.

2 Buskerud Fylkeskommune
Utviklingsavdelingen

Det forventes ikke å finne bevarte
automatiske fredede kulturminner
her. Ber om at det legges inn
bestemmelse om varsling hvis man
likevel finner noe.

Bebyggelsen på området har ikke
verneverdi. Det gjøres oppmerksom
på at ny bebyggelse ikke skal
innvirke negativt på Haug kirke eller
dens omgivelser.

Følgende bestemmelse er
lagt inn: Dersom det under
anleggsarbeid framkommer
automatisk fredede
kulturminner må arbeidet
straks stanses og
utviklingsavdelingen i
fylkeskommunen varsel, jf.
Kulturminneloven §8.2.

Nybygget er lavt og vil ikke
innvirke negativt på Haug
kirke eller omgivelsene.

Rådmannen anser
Fylkeskommunens innspill
tilstrekkelig komm entert av
forslagstiller.

Nytt bygg vil ikke komme i
konflikt med siktlinjer til Haug
kirke.

3 Statens vegvesen

De trafikkmessige virkningene av
planen må dokumenteres. Forholdet
til trafikksikkerheten for myke
trafikanter (skoleveg) og
kollektivtrafikk må avklares.
Eventuelle endringer på veg og
trafikkforhold på fylkesvegen må tas i
plan og gjennomføres før området
tas i bruk. Gjennomføringsavtale med
SVV må eventuelt inngås før tiltak
kan iverksettes.

Trafikkanalyse er utarbeidet
og følger planforslaget.

P lanen medfører ingen
endringer av fylkesvei.

Adskillelse av gangvei og
vei/parkering vil bli ivaretatt
og regulert inn.

Rådmannen anser Statens
vegvesen sitt innspill
tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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Viktig å skille gående og syklende fra
parkering en , så gangveien til
bussholdeplassen fungerer godt.

3m utenfor vegkant reguleres til
«annen veggrunn – teknisk anlegg».

Det må sørges for tilfredsstillende
overvannshåndtering fra området,
inklusiv nødvendig kryssinger av
fylkesveg. Overvanns håndtering må
d okumenteres.

Normalt kreves teknisk detaljplan
som grunnlag for regulering av riks -
eller fylkesveger og ev. avvik fra
vegnormalen må dokumenteres.

Fylkesveg 168 er noe bratt (6,4%) i
forhold til hva den burde vært (6,0%).
De siste 20m inn til krysset med
fylkesvegen 181 bør ikke vegen
overstige 3%. Ved planlegging av
området bør det forsøkes å redusere
stigningen som beskrevet.

Normal byggegrense for fylkesveger
er 15m langs vegen og 40 x 40m i
kryss. Byggegrensen skal vurderes i
forhold til støysituasjone n i det
aktuelle området. Støyømfintlig
formål nær vegen medfører
støyrapport og tiltak innarbeidet i
planen.

Det må påregnes innsigelse fra SVV
mot eventuelle planforslag som ikke
er i samsvar med nasjonale hensyn
eller viktige parametere i
vegnormalene .

Det er lagt inn 3m i planen.

Overvannsnotat er
utarbeidet og følger
planforslaget.

Det planlegges ingen
endringer på fylkesvei.

Prosjektet justerer ikke noe
på fylkesveien, men
prosjektet vil ikke være til
hinder for en justering på et
senere tidspunkt.

Eksisterende plan har
byggegrense 12,5m fra
veien. Vi har lagt opp til
samme i ny plan.

Vi forventer ikke noen
innsigelser til planforslaget,
da det forholder seg til
tidligere vedtatt plan og er
redusert i forhold til varsel
om oppstart.

4 Brakar AS

Vi har to busstopp som vi betjener
ved arbeidsområdet, busstoppet ved
Haug senter og Haug kirke. Begge
busstoppene blir betjent av både
skoleruter og ordinære ruter, og vi
ønsker derfor at de tt e blir ivareta tt i
anleggsperioden.

Busstoppene vil ikke bli
berørt av planen.

Rådmannen anser Brakar sitt
innspill tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
Anleggsområdet vil ikke
komme i konflikt med
busstopper.

5 Den norske kirke

Haug kirke er en middelalderkirke i
stein som er automatisk fredet jfr.
kulturminneloven. Kriken ligger åpent
og fritt og er et tydelig signalbygg i
landskapet. Planområdet er ca. 120m
unna.
Nærsenteret må holdes moderat i
høyde og ha et dempet utrykk, et
høyt prang ende bygg vil skygge for
kirken eller ta den visuelle
oppmerksomheten, særlig gjelder
dette for de som kommer fra sørøst.

Nærsenteret er nå kun i en
etasje og vil dermed
underordn e seg og ikke ta
den visuelle
oppmerksomheten fra
kirken. All innkjøring vil
være fra Øvre Klekkenvei og
dermed så langt fra kirken
som mulig.

Rådmannen anser Den norske
kirke sitt innspill tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.
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Innkjøring til avfallshåndtering og
varelevering ønskes bort fra kirken.

6 FAU Vang skole

Stiller seg positive til oppgradering og
utbygging .

Er bekymret for konsekvensene av
utbyggingen i forhold til trafikale
forhold, også i byggeperioden.

Mener nærsenteret vil medføre økt
trafikk. Bekymret for
trafikksikkerheten langs Fløytingen
og situasjon en i krysset mellom
Fløytingen og Øvre Klekkenvei. Ber
om undergang, gangvei og flytting av
busstopp ved dette krysset.

Bekymret for risikoen for skolebarna i
utbyggingsperioden.

Ønsker at det blir tatt en
totalvurdering av det trafikale bildet
med hensyn til forbedring av
sikkerheten langs veiene og i krysset.

For å ivareta skolebarn og
andre myke trafikanter
ønskes gang - og sykkelvei
lagt om via Toppveien i
byggeperioden . Planen
legger opp til en bedre gang -
og sykkelveiløsning enn i
dag, med et klart s kille fra
parkeringen.

Siden boliger ikke lenger er
en del av prosjektet vil ikke
trafikkøkningen være så
stor.

Når det gjelder
trafikksituasjonen i
Fløytingen og krysset med
Øvre Klekkenvei er dette
forhold som SVV har
ansvaret for. Prosjektet deler
bekymringen for de myke
trafikantene, men ansvaret
eller myndigheten til å gjøre
noe med det ligger ikke til
p rosjektet . Planen legger
ikke opp til noen endringer
på veisystemet , men er
positive til endringer om de
kommer.

Det er utarbeidet en
trafikkanaly se som følger
planforslaget.

I trafikkanalysen foreslås
forkjørsregulering av
krysset , samt redusering av
fartsgrense til 30 - 40km/t på
veiene . Når det gjelder
fotgjengere foreslås det en
skiltet og merket kryssing på
fartshump i Fløytingen ca.
50m øst for krysset.

Forslagstiller skal utarbeide en
miljøoppfølgingsplan for
anleggsfase, denne skal
beskrive og ivaretakelse av
myke trafikanter, og andre
trafikale forhold i
byggeperioden. Rådmannen vil
be forslagstiller om å involvere
FAU i denne prosessen.

En totalvurdering a v trafikkbilde
bør tas på et overordnet
plannivå, og hører
nødvendigvis ikke hjemme i en
detaljregulering der
e ksisterende bruk blir videreført
til ny plan.

Fløytingen og Øvre Klekken vei
fylkesveier, det er derfor
Buskerud fylkeskommu ne/
Statens vegvesen som forvalter
og har ansvar for disse veiene.

Rådmannen er gjort
oppmerksom på forholdene
vedrørende Fløytingen /Øvre
Klekken vei og vil følge opp
denne saken videre mot
veg eier (Buskerud
fylkeskommune og Statens
vegvesen ) .

Til orientering har Statens
vegvesen tidligere uttalt seg i
forhold til trafikkmengde i Øvre
Klekken vei og Fløytingen.
Rådmannen vil kunne
gjenoppta dialog med vegeier
se på trafikkregulerende tiltak
på veiene, som redusert fart og
nye fartshumper, regulering av
gjennomkjøring etc. Dette må
da kjøres i en egen prosess,
adskilt fra denne
reguleringsplanprosessen.

Ny gang – og sykkelvei og
andre trafikale tiltak bør
vurderes som innspill fra
Ringerike kommune inn i ny
Handlingsplan for fylkesveier
ved neste rulle ring.

Rådmannen vil også gjøres
oppmerksom på at ny plan
viderefører eksisterende bruk,
og at trafikkmengde ikke vil
økes nevneverdig, da
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boligdelen er tatt ut av
prosjektet.

7 Bendicte og Lars Haugom,
Fløytingen 33

I all hovedsak en kopi av innspill f ra
FAU Se kommentar over, til

merknad fra FAU.

S e Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

8 Bjørn Rishovd, Fløytingen 68

Er positiv til utbyggingen, hvis det
foretas utbedringer av vei, - sykkel og
gangvei spesielt i området Fløytingen
i retning Hønefoss.

Kommunen foreslo for 20 - 25 år siden
å stenge veien for gjennomkjøring på
grunn av dårlig veistandard og mye
trafikk. Dette er ikke gjennomført og
veien er ikke oppgradert, selv om
trafikken er mangedoblet.

Spesielt stor trafikk og høy hastighet i
Fløytin gen retning Hønefoss på
morgenen og ettermiddagen i
forbindelse med skole og barnehage.

Krysset Øvre Klekkenvei/Fløy ti ngen
er farlig og svært uoversiktlig ikke
minst for de myke trafikantene.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

9 Astrid Marie Gulsvik Eikeland og
Christian Hølland Eikeland,
Klekkenveien 75

Har ca 2,2km skolevei fra deres hjem
via K lekkenveien og Fløytingen.

Deler bekymringen og støtter
innspillene som har kommet fra
beboerne i Fløytingen (Haugom,
Saga, Hollerud og Grov)

Oppfordrer på det sterkeste å ivareta
sikkerheten til myke trafikanter og
sikre trygg tilgang til
utbyggerområdet med å etablere
undergang mot den nye
bussholdeplassen som skal bygges,
samt eget felt for myke tra fikanter i
Øvre Klekkenvei og Fløytingen.

Undergang er ikke normalt å
bygge i dag for en vei med
denne trafikkmengden.
Grunnen er at mange likevel
ikke bruker undergangen,
noe som medfører farligere
kryssing over veien.

Det er så vidt vi er kjent med
ik ke planlagt noen ny
bussholdeplass.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Rådmannen vil bekrefte
forslagstillers kommentar om at
det ikke er planlagt noe ny
bussholdeplass.

For øvrig, se Rådmannens
kommentar til merknad FAU.

10 Helene Preus

I all hovedsak en kopi av innspill fra
FAU.

I tillegg nevnes det at de har barn i 2.
og 3. klasse som er små og
vanskelig å se for bilister.

Mener dagens skolevei er trygg, men
er engstelig og bekymret om det ikke

Det vil bli tatt hensyn til
skolebarn i anleggsperioden.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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blir tatt hensyn til barna ved en
utbygging. Se for øvrig kommentar

over, til merknad fra FAU.

11 Solveig og Harald S. Hollerud,
Fløytingen 25

Er positive til utvikling og mener det
vil bidra positivt for bygda.

Er bekymret for trafikksituasjonen,
spesielt de myke trafikantene. En
utbygging med flere butikker og
boliger vil gi en merbelastning som
spesielt Fløytingen ikke er
dimensjonert for. Denne veien har
over mange år vært i søkel yste mht .
trafikksikkerheten og den er ikke
bygget og tilrettelagt for mye
trafikanter.

Trafikken er stor og farten er høy(til
tross for 40km fartsgrense) og de
unge er spesielt utsatt. Veien
benyttes mye av myke trafikanter og
er farlig å ferdes på, spesielt
vinterstid.

Det er svært viktig at utbygger sørger
for tilstrekkelig trafikksikkerhet langs
Fløytningsveien og ivaretar et trygt
krysningspunkt for de myke
trafikanter ved krysset
Fløytingen/Øvre Klekkenvei.

Ber om at våre merknader blir tatt
hensyn til i videre planlegging av
utbygging ved senteret.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

12 Ingela Grov og Rikard
Strømsodd, Enger gård

Synes det er flott at Haugsbygd
utvikles!

Viktig at barn og unges interesser
ivaretas.

Trafikksikkerheten langs Fløyt ingen
er for dårlig. Har etablert sti på egen
og naboeiendom for å kunne gå
langs veien til skole og barnehage.
Det mangler overgangsfelt der
gangveien nord for butikken
begynner.

Farlig å ferdes rundt senteret, særlig
på nedsiden.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

13 Irmelin M. Kårbø, Fløytingen 74
A og B

Tomten synes for liten til forespeilet
størrelse på bygningen. Boliger er nå tatt ut av

prosjektet. Byggets størrelse
er derfor redusert.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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Senteret vil føre til økt trafikk. Det
forventes derfor at det ryddes opp i
trafikkforholdene: trafikksikkerhet,
gangveier og sikring i veikryss.

Spesielt krysset Øvre
Klekkenvei/Fløytingen er farlig.
Fløytingen har vikeplikt, det burde
vært full stopp fra Øvre Klekkenvei
ved sving mot høyre i krysset.

Utbyggingen vil medføre økt
belastning i Fløytingen. Mener derfor
at det bør bygges gang - / og sykkelvei
langs Fløytingen .

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

14 Ivar Marius Nerby, Fløytingen
32

Det er stor trafikk og det forventes
økende trafikk i Fløyting , da må det
gjøres noe med trafikksikkerheten

A. Bygging av gang og
sykkelvei i Fløytingen

B. Bredding av Fløytingen for å
lage et felt for myke
trafikanter, likt som
Klekkenveien.

C. Innføring av skilting
«gjennomkjøring forbudt»

D. Innføring av 30k m/t sone
med størrre fartshumper

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

15 Iver Ne r by, Fløytingen

Har bodd i området i 34 år. Gjennom
disse årene har trafikksikkerheten for
myke trafikanter blitt verre.

Med en utbygging av senter og
boliger vil trafikken øke enda mer,
noe som vil gå utover de myke
trafikantene. Ønsker at sikkerheten til
alle som bruker Fløytingen til tur,
trening, skolevei osv . blir ivaretatt når
det blir utbygging og enda mer
trafikk.

Ber om undergang mot den nye
bussholdeplassen som skal bygges,
samt eget felt for myke trafikanter i
Øvre Klekkenvei og Fløytingen.

Se kommentarer over, til
merknad fra FAU og
Eikeland.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

16 Harald Gudim og Guro
Michaelsen, Fløytingen 76

Positive til utbyggingen.

Bekymret for hva utbyggingen kan
medføre av trafikale konsekvenser.

Opplever krysset Øvre
Klekkenvei/Fløytingen som meget

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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trafikkfylt og trafikkfarlig, spesielt for
de myke trafikantene . Langs
Fløytingen er det også meget høy
fart og trafikkbelastning. Bekymret for
egne barn på skolevei ved økt trafikk.

Ber om gangfelt, fotgjengerovergang,
lavere fartsgrense med flere
fartshumper eller «gjennomkjøring
forbudt» gjennom Fløytingen.

Se komme ntar over, til
merknad fra FAU.

17 Mona Haug, Toppveien 2

Påpeker at deler av hennes eiendom
inngår i planområdet . Har leieboer på
låven som har adkomst over
parkeringsplassen til senteret.
Leietaker har behov for rikelig med
parkeringsplass, til lastebiler,
kranbiler og personbil med henger for
varelevering etc. Ber om at det tas
hensyn til dette.

Ber om god og tett dialog for å finne
løsninger sammen.

Det er løpende og god
dialog mellom partene om
løsninger og kjøp av arealer.

Rådmannen opplever at
forslagstiller og Haug har
kommet til en omforent løsning
som ivaretar alles interesser.

Rådmannen tar innspillet til
etterretning , og ber forslagstiller
eventuelt følge opp prosessen
videre .

18 Knut og Runa Olberg,
Fløytingen 64

Positive til utbyggingen.

Men bekymret for økt trafikk . Det er
høy fart på tross av lav fartsgrense
og fartshumper. Fløytingen og
krysset med Øvre Klekkenvei er svær
vanskelig for myke trafikanter. Kan
være glatt på vinterstid, som gjør det
vanskelig for biler å stoppe.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

19 Haakon Saga

Er ikke negativ til utbygging men er
bekymret for økt trafikk.

På informasjonsmøtet ble det opplyst
at Fløytingen og Øvre Klekkenvei vil
være naturlig innfartsveier til
senteret.

Fløytingen er ikke sikret for myke
trafikanter. Krysset Øvre
Klekkenvei/Fløytingen er meget
uoversiktlig og mangler
fotgjengerovergang.

Stiller spørsmål ved hvordan
traf ikksikkerheten skal ivaretas for de
myke trafikantene etter utbyggingen.

Stiller også spørsmål ved
anleggstrafikken og varetransport og

Det er nå lagt opp til
adkomst fra Øvre
Klekkenvei.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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mener Fløytingen ikke egner seg til
dette.

20 Siri Thorsen og Jan Erik
Aspunvik, Fløytingen 66

Positivt med nytt og utvidet senter.

Utbygging av opp mot 40 leiligheter
vil medføre økt trafikk til
senteret/boligene og nærliggende
skoler og barnehager. Denne
trafikkøkningen vil gi ytterligere
belastning på den i dag hardt
belastede Fløytingen fra krysset mot
Klekkenveien ved Sætrang i sør til
skolene i nord. Det er hverken
gang/sykkelsti, fortau eller veiskulder
langs denne delen av Fløytingen.
Myke trafikanter ferdes med livet som
innsats på «rett» side av veien. Det
er absolutt ingenting som tilsier at
gående syklende etc vil ta omveien
om Øvre Klekkenvei der det allerede
er gang/sykkelsti. Dagens
trafikkbildet tyde r på at korteste vei
brukes uansett om man er myk eller
hard trafikant.

Ber om fortau eller gangsti langs
Fløytingen fra skolen til krysset med
Klekkenveien i sør (ca. 1,5km.) En
trygg løsning må også sikre passasje
fobi inn/utkjøring til nye
parkeringslø sninger til det nye
senteret, ny busslommeløsning og
det i dag farlige krysset
Fløytingen/Øvre Klekkenvei.

Oppsummert forventes det at
Fl ø y ti ngen inkl. veiens alle kryss
trafikksikres i h t. ø kt trafikk pga.
utbyggingsplanene slik at beboerne
og spesielt mindre barn og skolebarn
f å r en trygg og sikker ferdsel i Haug.
De tt e ansvaret ligger p å utbygger i
samarbeid med offentlige etater.

Boliger er nå tatt ut av
prosjektet. Tiltaket vil
dermed ikke medføre stor
trafikkøkning.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

21 Tove og Stein Asle Løkken ,
Fløytingen 87

Som en av de nærmeste naboen
ønsker de en oppgradering hjertelig
velkommen.

Ber om at følgende blir hensyntatt:

Plassering og høyde på bygg:

Om bygningen plasseres nærmest
vår grense fryktes en vegg foran
eiendommen. Bygget er nå plassert langt

fra nærliggende bebyggelse.

Rådmannen anser innspill fra
Løkken tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
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Utforming av varemottaket er
interessant da mye varer leveres
tidlig om morgenen og medfører
støy.

Støy:

Plassering og utforming av tekniske
anlegg er viktig. Det er i dag lite
problemer med byggets
kjølemaskineri. Frykter støy fra dette,
da det er intense lyder gjennom hele
døgnet og året.

Frykter også støy fra ventilering av
butikk og boliger.

Overvann :

Store deler av overvannet fra tak og
parkeringsplass kommer i dag inn i
deres hage. Forventer at nytt bygg
ivaretar dette på en bedre måte.

Varemottaket er delvis
innebygget og vil dermed
ikke medføre mye støy.

Tekniske anlegg vil forholde
seg til dagens regler.
Byggets plassering langt
bort fra naboer vil bidra
positivt.

Overvannet vil bli ivaretatt
iht. overvannsnotat som
følger planforslaget.

22 Tone og Morten Bråten -
Ellingsen, Sætranggata 35

Stiller seg positive til utbyggingen.

Bekymret for de trafikale
konsekvensene av utbyggingen , i
bygge - og driftsfasen.

Bor i Sætranggt, og naturlig korteste
vei er å bruke Fløytingen på vei til
senter/skole/fritidsaktivite ter. Meget
bekymret for økt trafikk. Høy
hastighet, uoversiktlig og trang vei.
Oppfordrer til bygging av undergang,
at busstopp flyttes og at det gjøres
plass til sikker ferdsel for myke
trafikanter.

Har en 7 - åring som bruker Fløytingen
som skolevei, og me ner det er
skummelt allerede i dag før
utbyggingen og an l eggsperioden.

Ber om at det blir tatt en
totalvurdering av det trafikale bildet.
Ber om at følgende utbedres: Bedre
forhold til for myke trafikanter langs
veien, gangfelt, undergang, lavere
fartsgre nse med flere fartsdumper
eller «gjennomkjøring forbudt»
gjennom Fløytingen.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

23 Kommuneoverlegen

Støy: Ber om at nye og eksisterende
boliger med tilhørende leke - og
uteoppholdsområder må
støyskjermes iht. T - 1442/2016.

Boliger er nå ute av
prosjektet. Se forøvrig
støyrapport som følger
planmaterialet.

Gangveien justeres for å
skille seg bedre fra
parkeringen. Det er lagt inn i

Rådmannen anser
Kommuneoverlegens innspill
tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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Trafikksikkerhet: Ber om trafikksikre
løsninger til sentrale funksjoner for
myke trafikanter i anleggsfasen og i
ny situasjon.

Lokal luftforurensing

Uteoppholdsarealer for boliger

Ber om at Retningslinjene
T1442/2016 og T - 1520/2012 følges i
anleggsfasen

Universell utforming: Ber om at
universell utforming legges til grunn
for planlegging av bygg og utearealer

Konklusjon: Kommuneoverlegen
støtter forslaget til regulering Haug
Nærsenter under forutsetning av at
butikkområdet, boligene,
utearealene, interne veier samt
gangatkomst til skoleområdet
tilrettelegges med god
trafikksikkerhet og universell
utforming. Bygg - og
anleggsvirksomheten må utføres på
en slik måte at det ikke me dfører
vesentlig helsemessig ulempe for
omgivelsene.

bestemmelse at det skal
leveres planer f or de ulike
utbyggingstrinn og hvordan
trafikkforholdene løses
underveis.

Uten boliger vil det ikke bli
noen vedfyring i området.

Boliger er ute av prosjektet

Dette vil bli ivaretatt i
anleggsfasen.

Universell utforming vil bli
lagt til grunn i planlegg ingen.

Gangveien mot skolen
utbedres ved å flyttes fra
parkeringsplassen. Dette vil
gjøre denne skoleveien mer
trafikksikker. Universell
utforming vil legges til grunn
i planleggingen og
anleggsfasen sikres
gjennom bestemmelse om
planer for trafikksikkerh et
etc. i de ulike fasene.

24 Torunn Klækken, Øvre
Klekkenvei 18

Vi har mottatt en e - post hvor et brev
sendt til kommunen er vedlagt.
Brevet er sendt til kommunen
07.05.2018, og besvart av
kommunen 19.07.2018.

Brevets innhold gjengis under her:

Klager over svært mye trafikk og det
er umulig å sitte ute grunnet støy,
bilkøer og forurensing.

Ber om følgende tiltak:

1. Øvre Klekkenvei blir enveiskjørt

2. Øvre Klekkenve i blir tidsregulert
med tidssoner

3. Fartsdumper langs Fløytingen
fjernes og veien utbedres, slik at noe
av trafikkbelastningen blir overført hit.
Veien her er dessuten svært
oversiktlig.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Planen medfører ingen
endringer av fylkesvei.

Trafikkanalyse er utarbeidet
og følger planforslaget.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU, samt vedlagt
trafikkanalyse.
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4. All utbygging i Haugsbygd bør
stoppes inntil infrastrukturen er
k raftig utbedret.


