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Vedrørende oppføring av støyvoll mot fv. 156, Nessetveien, for
Svalestien 50-56, Vinterbro, Ås kommune.

Vi viser til epost datert 8.1.2013 med vedlagte tegninger (byggeplan) for støyvollen som
søkes anlagt mot fv. 156 ved Vinterbro. Støyvollen søkes oppført på regulert veggrunn (gbnr.
119/13).

Bakgrunn
I vår tidligere uttalelse vedrørende støyvollen, datert 26.10.2011, uttalte vi at Statens
vegvesen ikke vil motsette seg oppføring av støyvoll på regulert veggrunn på visse vilkår:

• Støyvollens fyllingsfot må anlegges min. 3 m fra vegkant fylkesveg.

• Støyvollen må ikke ha brattere helling enn 1 :2

• Det må tas hensyn til kommunens pumpehus på eiendommen, dvs. at vollen ikke må
hindre sikten i avkjørselen fra fv. 156 til pumpehuset (4 m x 80 m). Det må også
avsettes nødvendig plass til parkering/snumulighet for drift av pumpehuset.

• Støyvollen kan fjernes av Statens vegvesen uten krav om erstatning dersom det senere
er behov for åta i bruk arealet til veg- eller trafikkformål.

Byggeplan for tiltaket
Mottatt byggeplan viser fyllingsfot anlagt min. 4 m fra vegkant fylkesveg. Hellingsgrad er satt
til 1:2. Dette er i tråd med våre vilkår. I byggeplanen er frisikt i avkjørselen satt til 70 m.
Gjeldende fartsgrense på fv. 156, Nessetveien, er 70 km/t. Frisikt i avkjørselen skal da være
80 m (se vilkår gjengitt over). Det forventes at kravet om 80 m frisikt overholdes.

Oppsummering
På bakgrnnn av overnevnte byggeplan gir Statens vegvesen tillatelse til at støyvollen kan
oppføres på regulert veggrunn (gbnr. 119/13). Vi forutsetter at de nødvendige tillatelser
innhentes fra Ås kommune.
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Før tiltaket igangsettes ber vi om at dere kontakter vår driftsseksjon v/ Kai Hagen,
tlf. 24  05  80 28. kai.ha en@ve vesen.no.

Ved ferdigstillelse skal støyvollen godkjennes av Statens vegvesen.

Vi gjør oppmerksom på at Statens vegvesen vil sette opp skilt som viser parkeringsforbud på
eiendommen. Dette er for å sikre tilstrekkelig plass til parkering/snumulighet for drift av
pumpehuset.
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