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Viser til høringsdokumenter mottatt den 20.08.2015.
Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Statens vegvesen som sektonnyndighet for
trafikksikkerhet.
Statens vegvesen mottok ikke planforslaget til høring samtidig med de andre
sektormyndighetene, og har derfor hatt kortere tid til å utarbeide en høringsuttalelse. Denne
høringsuttalelsen er med bakgrunn i dette, ikke sendt til fylkesmannen for samordning.
Dette er et området av Hommelvik sentrum der mange myke trafikanter vil ferdes mye, og
gode og forutsigbare rammer for trafikkavvikling blir derfor ekstra viktig. I oversendte
planforslag fremstår mye av dette løst på en god måte. Statens vegvesen, som
sektormyndighet på trafikksikkerhet, vil likevel peke på et par forhold som vi mener bør
utredes nærmere. Konkrete løsninger bør forankres ibestemmelser og i plankart.
Renovasjon og varetransport
For følgende arealforrnål bør det sikres gode og trafikksikre plasseringer i plankart og
bestemmelser:
Renovasjonspunkt (plassering innebærer at det også avsettes tilstrekkelig areal for
snu- og manøvrering av renovasjonsbilen).
Snuplass for varetransport og renovasjonsbil i Skolegata.
Kjøreveg eller gangveg med tilhørende atkomst
Videre fremstår det som noe uklart hvilke rolle den interne vegen i planornrådets sørlige del
skal ha i framtida. Den er i dag definert som en viktig del av det helhetlige gangnettet i
Hommelvik sentrum (Grøntanalysen, 2011). I planbeskrivelsen åpnes det opp for fortsatt bruk
som kjøreveg for varetransport og renovasjon. Verken vegen eller avkjørselen til den er
markert i plankartet. Vegens framtidige status bør defineres i plandokumentene, enten det er
som framtidig kjøreveg eller som gangveg.
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Ut i fra hensynet til trafikksikkerhet mener Statens vegvesen at det er uheldig at verken
avkjorsel, intern kjoreveg/gangveg eller mulig lokalitet for snuplass inne på skolens uteareal,
er avklart og definert i planforslagets kart og bestemmelser.
Vi ber om at frisiktsoner tegnes inn i plankartet ved alle definerte avkjørsler og kryss.
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