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Vøllo - revidert planforslag - spørsmål om trekking av innsigelse
Vi viser til eposter 20. oktober 2016 med revidert trafikknotat og planforslag, samt
ettersendte reguleringsbestemmelser 28. november.
For Statens vegvesen er det viktig at det er samsvar med dokumenterte trafikktall og
innholdet i reguleringsplanen. Store arealer for plasskrevende varehandel kan også være i
strid med retningslinjer for Samordnet areal- og transportplanlegging. Vi mener derfor at
det er en del presiseringer i bestemmelsene som må til for at vi skal kunne trekke
innsigelsen vi har mot planen:
1. I trafikknotatet er det regnet med totalt 20.000 m2 BRA bygningsareal, inkludert
plasskrevende varehandel inntil 5000 m2 BRA. Det må settes et tak tilsvarende dette i
bestemmelsene.
2. I trafikknotatet er det beregnet at industriformål skal generere 3,5 bilturer pr. 100
m2 BRA og plasskrevende varehandel 10 bilturer pr. 100 m2 BRA. Det blir viktig å
ikke tillate etableringer som skaper mer trafikk enn dette. Bestemmelsene er uklare
ettersom det står «eksempelvis møbler». Vi mener møbler lett kommer over grensen
på 10 bilturer pr. 100 m2, og bør derfor neppe tillates på området på grunn av den
trafikken en møbelforretning vil kunne skape. Vi mener «eksempelvis møbler» må
strykes i bestemmelsene.
3. Bestemmelsene §§ 6.3 og 6.4 er foreslått under Samferdselsanlegg. Dette blir ikke
riktig, da rekkefølgebestemmelsen i første rekke gjelder byggeområdene.
Bestemmelsene må flyttes til en egen rekkefølgebestemmelse slik vi har påpekt i vår
innsigelse.
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Dersom ovennevnte endres i bestemmelsene til planen, har vi ikke lenger innsigelse mot
egengodkjenning. I motsatt fall må innsigelsen opprettholdes.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder
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