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Kathrines Minde - revidering av reguleringsplan - Statens vegvesens uttalelse
Vi viser til oversendelse som er datert 20. april 2016, som vi fikk oversendt av saksbehandler
på epost.
I høringsbrevet framgår det at endringen vil innebære at Kathrines Minde kan bygges ut før
ny avlastningsveg til Geitingsvollen er vedtatt. Det betyr at gjeldende
rekkefølgebestemmelse § 5. 4 Utbygging som skal sikre ny adkomstveg før utbygging, tas ut
av bestemmelsene.
Kommunen har satt inn to nye rekkefølgebestemmelser i planen. Den ene går på sikring av
geotekniske forhold, og den andre bestemmelsen er etablering av fortau i Sørvegen før
boligutbygging.
Statens vegvesens kommentarer:
Nye rekkefølgebestemmelser for fortau er satt inn som et tiltak for å bedre forholdene i
området. Nytt fortau langs Sørvegen vil være positivt for fotgjengere med tanke på
trafikksikkerhet og framkommelighet. Det vil imidlertid ikke innvirke vesentlig på
trafikkmengden på biltrafikk, som har betydning for trafikksituasjonen og bomiljøet.
Vi går også ut i fra at syklister i stor grad vil benytte kjørebanen i stedet for fortau.
Det framgår ikke at det er gjort noen vurdering omkring økt biltrafikk og bomiljø.
Avlastningsveg ble satt som en betingelse for å avhjelpe dette.
Vi mener at hvis området gradvis åpnes opp for utbygging, er det en fare for at
avlastningsveg ikke blir realisert.
Det argumenteres for at likhetsprinsippet er lagt til grunn i behandling av saken. Vi mener
imidlertid at det er en prinsipiell forskjell mellom fortetting av eksisterende boligområder i
forhold til etablering av et nytt utbyggingsområde.
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Ut fra ovenstående vil fraråde endringen.
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