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Kommentar til revidert prosjekt felt BS, Søndre Moer gnr. 54 bnr. 1

Det vises til brev datert 30.01.2014 med vedlegg som viser revidert prosjekt for Søndre Moer felt BS-

Dette forslaget erstatter opprinnelig forslag vist i nabovarsel datert 14.06.2013.

Plan- og bygningslovgivningen setter strenge krav til trafikksikkerhet ved prosjektering av avkjørsler.

Det vises til formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (krav til miljø og barn og unges

oppvekstsvilkar), samt veglovas § 43. Moerhagen med Moerlia barnehage i nærheten har en svært

høy barnetetthet. Mange barn bruker Heggveien daglig til lek og gangvei til og fra barnehage. Dette

er kun en smal privat tilkomstvei til boligene på feltet. Denne betjener allerede 37 boenheter fordelt

på eneboliger tomannsboliger og rekkehus. Dersom ytterligere 42 boenheter skal benytte seg av

denne veien som bilvei, sier det seg selv at dette utgjør en betydelig øket risiko mht. trafikksikkerhet

for barna i nærområdet.

En foretrukket løsning hadde derfor vært å legge avkjørsler fra dette feltet mot den planlagte

bredere veien sør for feltet, der sikt er sikret i reguleringsplanen med byggegrenser på 14 meter fra

kant regulert gangvei. Rette avkjørsler normalt på en lang rett offentlig vei med gangvei, gir en langt

forbedret situasjon sammenlignet med den opprinnelige; avkjørsler på en smalere vei uten gangvei.

Et slikt alternativ ville medføre at det måtte søkes dispensasjon for å benytte en svært begrenset del

av friområdet til avkjorselspunkt fra den nye veien, noe vi ber kommunen vurdere. Dersom

kommunen vurderer dette som et dårlig alternativ og går for å knytte avkjørsler mot Heggveien,

anmoder vi subsidiært om at det iverksettes tiltak som ivaretar trafikksikkerhet samt at det

planlegges for miljøtiltak som gir et innbydende gatemiljø til gavn for hele nærmiljøet.

Av tiltak hva gjelder trafikksikkerhet foreslår vi at det sees på mulighetene for å etablere et mindre

fortau langs den ene veikanten, opphøyd fra kjørebanen. Videre bør det etableres fartsdempere og

det bør skiltes i gata  (barn leker).

Av miljømessige tiltak foreslår vi at det plantes trær langs Heggveien slik det er vist i den opprinelige

planen. Dette vil gi et mer innbydende gatemiljø og på sikt redusere støy og gi et lunere nærmiljø.

Vi oppfordrer Ås kommune og utbygger til å implementere de foreslåtte tiltakene i det reviderte

forslaget. Dette er tiltak som vil være beskjedne sett i forhold til prosjektets totale omfang. Videre

mener vi at de foreslåtte tiltakene er innenfor det som burde kunne kreves i medhold av vedtatte

planer og gjeldende lovverk. Vi antar at kommunen har som ambisjon å tilrettelegge for sunne

nærmiljø med god fysisk kvalitet. I denne saken bør dette løses ved at Bjørkeveien vurderes som

avkjørsel. Dersom ikke dette er mulig bør det kunne stilles krav om at våre foreslåtte tiltak hva

gjelder trafikksikkerhet og gatemiljø stilles som vilkår for en eventuell igangsettingstillatelse.
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Hva gjelder søknad om dispensasjon for overskridelse av maksimalt tillatt prosent bebygd areal

(%-BYA) har vi følgende å bemerke: Regulering av utnyttelse med kombinasjon av %-BYA (fotavtrykk i

forhold til tomteareal) og høydebegrensninger, er gode men også gjensidige kriterier når

bygningsvolumet skal styres. Dersom det gis dispensasjon for overskridelse av %-BYA ber vi om at

kommunen benytter muligheten i plan- og bygningsloven § 19-2 til å stille vilkår for dispensasjonen.

Et vilkår her bør være at dispensasjonen gjøres betinget av at bygningene ved senere tilfelle ikke kan

bygges på.

Med vennlig hilsen

tu: A,Ga." ..-.es Bjarne Alme

På vegne av styret i Søndre Moer B4 Sameie (gnr./bnr. 54/417)

!
Jan Morten Dalgveien 133 (gnr./bnr 54/406)

Kopi til:

Ås kommune, ost as.kommune.no

Ola Nordal, ola.nordal as lanviak.no
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