MUTTATT

:1 FEB.2019
Innspill til detaljregulering
Plan Id 2016004

for massetak

øvre Drageid

[8 (637
—

I den senere tid har jeg fulgt debatten og lest om planene for et større massetak på øvre
Drageid. Har også deltatt på folkemøte for å få mer informasjon og har da forstått det slik at
transporten av massene ut/inn av massetaket vil foregå forbi hushjømet mitt! Med bakgrunn i
dette, ønsker jeg å gi innspill da jeg er eier av huset som er absolutt nærmest FV516 (se
vedlagte bilder).
Min bolig har vært i min families eie i flere generasjoner
og er blitt flyttet 2 ganger grunnet
utvidelse av vei. F ør den nye E6 kom (åpnet i 1993) gikk all trafikk, også tungtransport
forbi
husene våre. Det medførte mye støy og farlige situasjoner. Det var også en av årsakene til at
de bygget ny E6, for å få bort tungtransporten
og få en bedre veistandard som svarte til dagens
krav. Oss som beboere langs denne veien opplevde den nye E6 som utrolig positivt. Idag er
eneste form for tungtransport
skolebussen,
søppelbilen og brøytebilene.
Med det planforslaget
som nå foreligger, frykter jeg at problemene som tungtransporten
medførte vil komme tilbake.
Ifølge planbeskrivelsen
skal det transporteres
ut i gjennomsnitt
12 lastebillass pr.dag (230
dager i året), men i praksis blir det vel ikke slik. Det vil være prosjekter hvor bilene Vil gå
kontinuerlig innenfor fastsatte tids bestemmelser.
Dette fremgår også under punkt 6.5
«Trafikkforhold»,
der det står at mengde pr.døgn vil være avhengi g av etterspørsel etter
masser. J eg finner heller ingen regulering av hvor mye m3 som kan tas ut og inn pr år i
bestemmelsene.
Kjøringen som oppgis er derfor mer som et minimum, forutsatt at uttaket
fordeles likt over 50 år.
I planbeskrivelsen
punkt 6.8, bagatelliseres
økningen i årlig døgn trafikk (kalt ÅDT), der
økningen beregnes ut ifra all trafikk begge veier, også personbiler. Under pkt. 5.5.2 trafikk
oppgis ÅDT å være 750 for Fv516. I teksten veksles det mellom lass og turer i forhold til
trafikkøkning.
Dette fører til en grov feil i beslutningsgrunnlaget.
Lass tar bare høyde for de
fulle bilene, ikke retur av tomme! Altså blir økningen i tungtransporten
dobbelt så høy som
lagt til grunn i utredningen.
Som tidligere nevnt er hovedsakeli g dagens tungtransport
buss, søppelbil og brøytebil. Etter
min mening burde økningen av tungtransport
vært utredet mye bedre!
Transporten langs FV516 er i svært liten grad regulert
tiltakshaver ikke har tatt godt nok hensyn til ulempene
beboere og brukere av veien.
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Dette viser at
vil medføre for

Strekningen fra skogsbilvei/anleggsvei
og forbi Drageid er smal og svingete. Husene ligger
tett ved veien og det er lite mulighet/plass
til å lage gang—/sykke1vei. Idag går mange tur langs
veien og barn sykler til og fra fritidsaktiviteter.
Særlig hensynet til barn og unge MÅ ivaretas
med trygg ferdsel. En ut/inn transport til massetaket langs denne veistrekningen,
Vil medføre
en betydelig risikoøkning
for de som ferdes langs veien.
På folkemøtet spurte jeg tiltakshaver om hvilke vei de hadde tenkt å gjennomføre
transporten
av massene og fikk til svar «der oppdraget sender oss». Slik jeg ser det er det tre muligheter:
a) Utkjøring fra anleggsvei og gjennom Drageid, for så å kjøre gjennom undergangen
på

Brenne og så på E6.

b)

Utkjøring fra anleggsvei, gjennom Drageid ned til Medby over fjellet mot Misvær
eller inn på E6.
c) Utkjøring fra anleggsvei, svinge sørover og kjøre forbi «Tusen», Kvæle og Røkland.
Deretter kjøre ut på E6 ved Røklandssenteret.
Når det gjelder punkt A er undergangen
på Brenne smal og lav. Når det kommer lastebiler
der, vil det være full stopp av annen trafikk i begge retninger. I tillegg er undergangen
lite
oversiktlig. Veien gjennom Drageid har jeg beskrevet tidligere.
Punkt B vil også medføre tungtransport
gjennom Drageid, men her vil den fortsette helt fram
til Medby.
Punkt C er den siste muligheten. Her er det gang/sykkelvei
fra «Tusen» og fram til krysset inn
til Røklandsmoen.
Veien er mer oversiktlig og det er fotgjengerfelt.
Strekningen fra skogsbilvei/anleggsvei
og til undergangen
på Brenne har kun ett opparbeidet
busstopp. De øvrige stedene står skolebama langs veien og venter på bussen.
På Drageid har vi også ett grendehus som ligger tett ved FV516. Her arrangeres det
klubbkvelder
for barn, bursdager og andre arrangementer.
Selv med dagens aktiviteter
oppleves veien som utfordrende, da den er ca. 1 -1 V2meter fra inngangsdøren.
På bakgrunn av de nevnte punktene, mener jeg at transporten ut/inn av massetaket, IKKE kan
gå via Drageid. Bestemmelsene
må utformes slik at all transport ut og inn av massetaket, må
gå sørover. Det på grunnlag at det er gang-/sykkelvei
stort sett hele strekket, men det må være
ett krav at det også bygges ny gang/sykkelvei
fra «Tusen» og fram til utkjøringen fra
skogsbilvei/anleggsveien.
I tillegg bør transporttidene
begrenses for å minske belastningen
for
beboerne langs dette veistrekket.
Ifølge NGU’s databaser er det avsatte området registrert som lite viktig, mange andre områder
er avmerket som bedre egnet til ett massetak i NGU’s ressurskartlegging.
Det gjelder også
adkomstvei og ikke minst type ressurser som er de aktuelle feltene. Dette har i svært liten grad
vært tema i denne saken!
Dersom man ikke kan få full kontroll over transporten ut/inn av massetaket,
om dette masseuttaket
virkelig er verdt de samfunnsmessige
kostnadene.

bør det vurderes

Denne saken har ført til stort engasjement
hos folk og det er naturlig da dette berører mange.
Men det som ikke har vært hyggelig, er at denne saken har skapt dårli g stemning i en grend
som har gode tradisjoner for å stille opp for hverandre.
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