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Innsigelsesnotat - forslag til løsning

Detaljreguleringsplan for Fjell skytebane ble sendt på offentlig høring og

ettersyn 26.09.2019. Viken fylkeskommune (den gang SSV) fremmet

innsigelse til saken pr brev 11.11.2019. Innsigelse n knytter seg til følgende

forhold:

› Trafikkanalyse og anleggstrafikk

› Rekkefølgebestemmelser

Den 22.01.2020 gjennomførte Viken, Våler kommune (p laneier), Åsland

Pukkverk As og MVSL (forslagsstillere) og COWI (pla nkonsulent) et felles møte

hvor hovedhensikten var å komme til enighet slik at innsigelsen kan trekkes.

1.0 Trafikkanalyse og anleggstrafikk på Fv. 1056

SSV skriver i sin innsigelse:

Det mangler en redegjørelse for de totale mengder m asser som skal

transporteres, og hvor mange lastebillass som blir kjørt på Fv. 1056 hver dag.

SSV er kritisk til trafikkanalysens konklusjon, siden Fv. 1056 ikke er

dimensjonert etter mengden anleggstrafikk. Vegbredden er mange steder ikke

tilstrekkelig for at to lastebiler kan passere hverand re. Det må derfor

gjennomføres utbedringer og etablering av møteplass er før anleggstrafikken

kan starte.

Plankonsulents tilbakemelding

Det redegjøres nærmere for massetransporten jf. ege n beregning i kap. 3.0.

Dette anses som tilstrekkelig for å dokumentere mas setransporten inn i

området. De øvrige punktene blir dekket opp av de n ye
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reguleringsbestemmelsene som er beskrevet i dette d okumentet jf. kap.1.0 og

2.0. Det foreligger også en vurdering av møteplasse r for lastebiler i kap. 4.0

SSV skriver i sin innsigelse:

"Det må lages en bestemmelse som sier at fylkesvegen med vegkanter,

grøfter og vegområde til enhver tid skal holdes fri for søle og annen

tilgrising som følge av massetransporten."

Det er lagt inn forslag til følgende ny regulerings bestemmelse:

"Fylkesveg 1056 med vegkanter, grøfter og vegområde , skal til enhver tid skal

holdes fri for søle og annen tilgrising som følge a v massetransporten."

SSV skriver i sin innsigelse:

"Vi går ut ifra at all anleggstrafikk vil gå til og f ra Fjell skytebane

gjennom nærmeste kryss med fylkesveg 115, og ikke i de n andre

retningen rundt Bjørnerød. Det må allikevel lages en bestemmelse som

sikrer dette."

Det er lagt inn forslag til følgende ny regulerings bestemmelse:

"Anleggstrafikken skal foregå mellom fv. 1056 og næ rmeste kryss mot fv. 115

(retning nord)."

SSV skriver i sin innsigelse:

"Tiltakshaver må kontakte Statens vegvesen (Viken fylkes kommune

etter 1.1.2020) for å arrangere et møte der vi kan b li enig om hvilke

tiltak som må gjennomføres, og hvordan disse skal imp lementeres."

Dette er gjennomført, ref. fellesmøte 22.01.2020

2.0 Rekkefølgebestemmelser

SSV skriver i sin innsigelse:

"Som følge av tiltak som må gjennomføres på fylkesveg en i forbindelse

med anleggstrafikken, må det til reguleringsplanen la ges en

rekkefølgebestemmelse som setter krav om gjennomføring av tiltak

med et tidspunkt for når tiltakene nevnt over skal vær e gjennomført.

Vi foreslår følgende bestemmelse. «Før anleggsarbei der som medfører

massetransport på fylkesveg 1056 kan starte, må det v ære

gjennomført tiltak på den nordligste delen av fylkesv egen slik at den

tåler transporten. Det må videre være bygd tilstrekk elig antall

møteplasser mellom avkjørselen til skytebanen og fyl kesveg 115.
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Statens vegvesen/Viken fylkeskommune skal godkjenne byg geplan for

dette, og for alle andre tiltak som berører fylkesveg er før arbeidet med

vegtiltakene kan starte 1 . Det skal inngås en gjennomføringsavtale som

skal sikre gjennomføring av de nødvendige tiltakene, o g at eventuelle

skader på fylkesveg 1056 mellom avkjørselen til skyteb anen og

fylkesveg 115 repareres fortløpende.»

Det er lagt inn forslag til følgende ny regulerings bestemmelse:

Før anleggsarbeidet kan påbegynnes må det lages en byggeplan som:

1 Sikrer at vegbredden på fylkesveg 1056 er bred nok for at to lastebiler

kan møtes, ved at det etableres møteplasser for å hå ndtere dette.

2 Siste del av strekningen mellom Fjell skytebane og fy lkesveg 115 ved

Kalverød må utbedres.

Før anleggsarbeider som medfører massetransport på fylkesveg 1056 kan

starte, må det være gjennomført tiltak på den nordli gste delen av fylkesvegen

slik at den tåler transporten. Det må videre være by gd tilstrekkelig antall

møteplasser mellom avkjørselen til skytebanen og fyl kesveg 115. Viken

fylkeskommune skal godkjenne byggeplan for dette, og f or alle andre tiltak

som berører fylkesveger før arbeidet med vegtiltakene kan starte. Eventuelle

skader på fylkesveg 1056 mellom avkjørselen til skyteb anen og fylkesveg 115

repareres fortløpende.

1 Setningen ble bestemt sløyfet i møte av 22.01.2020
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3.0 Vurdering av massetransport

Planen forutsetter deponering 300 000 m³ rene masse r til vollene, og dette gir

grovt beregnet 600 000 tonn. Dette vil gi 120 000 t onn masser hvert år i 5 år,

og med kjøring 240 dager i året gir dette en transp ort av 500 tonn per dag.

Det beregnes at hver lastebil kan ta i overkant av 20 tonn per tur, og at det da

kan beregnes 3 lastetransporter inn i timen fordelt på arbeidstiden (7,5 t.).

Dette vil i 6 tur/retur transporter på fv. 1056 i t imen. Siden det ikke kan

forventes lik transportmengde alle dagene må det ta s høyde for opptil 10

tur/retur transporter per time.

4.0 Vurdering av lokalisering av forbikjøringslomme r langs Fv.

1056

Under møte 22.01.2020 ble det besluttet av COWI sku lle se på alternative

forbikjøringslommer som skal imøtekomme vegvesenets innsigelse på en

smidigere avvikling av anleggstrafikken.

Avstand fra kryss med fv. 115 ned til skytebanen er ca. 1200 meter og det kan

derfor være en løsning å ha 3 forbikjøringslommer s om vist på kartet under.
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Figur 1 Planområdet i rød stiplet strek. Forbikjørin gslomme i blått. Kilde: Google Maps,

oktober 2010.

Det er foretatt en befaring og måling (21.02.2020) av vegbredde. Det

framkommer at første del av fv. 1056 har en bredde på ca. 4,8 meter inkl.

skulder. I dette området foreligger det en muntlig avklaring med grunneier om

at det kan etableres forbikjøringslomme. Alternativ t kan det også her vurderes

en breddeutvidelse til 6 m. kjørebane innenfor vege ns naturlige sideareal som

for de to øvrige forbikjøringslommene som beskrevet i kapittelet under.

Vegstrekningen fra skytebanen og frem til første be byggelse i retning fv. 115,

jf kart, har Vegvesenet gjort utbedringer slik at v egbredden er i overkant 5 m.

og i tillegg er det vegskuldre på 0,3-0,5 m. I dett e området vil det være

tilstrekkelig å gjøre noen forsterkninger av vegsku lder, slik at den kjørbare

vegbredden blir 6 m. Forbikjøringslommen bør ha en lengde på 30 m.
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Bilde 1 viser område for første forbikjøringslomme på venstre side. Foto: COWI

Bilde 2 viser starten på området der kjørevegen er utbedret 5+ m. Foto: COWI

Bilde 3 viser eksisterende areal som i dag blir bru kt, men ikke er en del av

vegeierens areal. Foto: COWI

0,5 m
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Bilde 4 viser hvor det kan etableres forbikjøringsl omme med forsterkning av

vegskulder på begge sider, slik at det oppnås 6 m. kjørebredde. Foto: COWI

Bilde 5 viser området rett nord for skytebanen og s om for bilde 4 kan utbedres

for etablering av forbikjøringslome. Foto: COWI

Forslagene som er beskrevet må kunne aksepteres som løsninger for å

tilfredsstille kravet om å øke kapasiteten på vegsy stemet i anleggsperioden.

Øvrige tiltak for å sikre andre forhold knyttet til kjørearealer ligger inne i de

reviderte bestemmelser.

5.0 Anmodning om å trekke innsigelse

På bakgrunn av ovennevnte ber vi om at Viken sender en skriftlig bekreftelse

på at innsigelsen trekkes.


