
Sand 12.12.16

Ref: 16/2843—1/FA—L12

Til

Nord-Odal kommune

Statens vegvesen
Mapei

Viser til brev om endring av reguleringsplan Sand Nord.
Varsel om planoppstart med utbyggingen av fabrikklokalene til Mapei.

Viser også til planene om gangfelt langs RV209 fra Høybråten 2 til Mapei, som
er planlagt vinter/vår 2017.

Livskvalitet:

Vi ønsker med dette å søke om å få satt opp et støygjerde for beboerne på
østsiden av veien, fra innkjøringa fra Høybråten  2  og opp til den nye
innkjøringen til Mapei og Halmhaugen og videre langs veien inn til

Halmhaugen(se vedlagt kart med oppmerking).

Allerede den dag i dag er det veldig mye trafikkstøy fra Rv209. All støyen går

utover uteliv, humør, nattesøvn og livskvalitet. Barna klager ofte over støy fra
både vei og Mapei ved sengetid.
Det går ikke ann å sitte på våre verandaer og nyte et måltid eller ha en samtale
når trailere, lastebiler og annen trafikk durer forbi i 60 km.t(ofte med enda
høyere hastigheter) på den lange sletta.
Vi føler vi blir hindret i fritt å bruke våre egne utearealer på grunn av støynivået.
Vi opplever også gjenlyd av de store byggene vi har på andre siden av veien. Det
er Nettbuss bussgarasjer og Solheim som ligger tett inntil veien på motsatt side
av oss.
Vi har også mye ut og innkjøring fra og til idrettsplassen og Storbråtenfeltet.
Derav mye nedbremsing og fartsøkning. Vi kan høre skjemmende trafikkstøy
allerede 100 til 200 m før passering på grunn av høy fart, dekkstøy,
tungtransport og gjenlyd.
Det er mye transport langs Rv209, pga stort industri område nord oss, også på
kveldstid. De med soveromsvindu sør og vest, kan ikke ha vinduene sine oppe
om kvelden eller morgenen fordi støyen sjenerer for mye. I tillegg til trafikken

står også busser og postbiler og går, det blir også støy av lasting av postbiler
(minner om gjenlyden).
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Når vi nå får nedbremsing og fartsøkning ca. 100 til 200 m lengre syd enn det er

i dag, fra Mapei og byggefeltet Halmhaugen, kommer dette med sikkerhet til å

skape enda mer støy for oss som bor så nære og på østsiden av veien, med

verandaer og hager mot hovedveien. På grunn av gangveien som også kommer

vil vi også miste det lille vi har av skjerming av trær og hekker, som kanskje har

dempet noe lyd.
Vi vet at Mapei skal være stille fra kl. 23.00. Dette er et sent tidspunkt, spesielt

mtp barnas nattesøvn. Vi hører banking av tanker, kjetting som dras mot metall

og motordur derifra også. Slike lyder kan også høres etter angitt tidspunkt. Når

dere nå flytter innkjøring til Mapei og Halmhaugen enda nærmere oss, må dere

hogge ned mer av skogen mellom Mapei og husene som liggeri Svalevegen. Da

vil vi oppleve enda mer støy fra fabrikken og veien, da dette også gir gjenlyd i

de store fabrikkbyggene hos Mapei. Derfor ønsker vi at det blir satt opp et

støygj erde på veien inn mot Halmhaugen. Det kan jo øke fleksibiliten til Mapei

også uten at dette går ut over beboerne.

Så litt sikkerhet.

Bare noen titalls meter nord for innkjøringen til Mapei og Bergansbygget er det

80km/t.
Denne farten blir opprettholdt over bakketoppen, synker gradvis og når vel stort

sett ikke 60km/t litt før STOPP-skiltet nede ved KIWI.

Så siden farten ofte er høy og det kjørers mange biler og tungtransport på RV209

vil vi også oppfordre kommunen og Statens vegvesen å lage et gangfelt fra

bussholdeplassen på sør-vestsiden av veien og over til gangstien som går opp

ved siden av huset i Svalevegn 7. Vi ser ofte farlige situasjoner der med rask

fart, busstopp, ungdomsskoleelever som skal krysse veien og mye trafikk.

Det er en populær overgang, som mange benytter.

Få, om noen, velger å gå  1  km ekstra, ned til undergangen ved Essoen, for å

komme ned til den flittig brukte idrettsplassen fra Høybråten og Halmhaugen.

Da står de heller og venter for å komme over riksveien.

Selv om det er lagt opp som en gangvei fra Svalevegen som ender i riksveien, er

det ikke lagt opp videre for myke trafikanter over RV209 noe som mange fra

byggefeltene finner svært underlig. Mange barn og unge tar den raske

veien(naturlig nok) da de skal til idrettsplassen. Vil nevne at det er et gangfelt

over samme veien, 200m lengre nord, ved Mapei og den stikkveien fører bare til

noen få hus. Håper vi på Halmhaugen og Høybråten(og omegn) slipper å miste

noen før sikkerheten er ivaretatt på dette punktet.
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Vi vil presisere at vi ønsker planene om utbygging av Mapei og gangvei

velkommen. Ingen sier nei til flere arbeidsplasser og en flott bedrift i bygda.

Men det vi ønsker oss, da dere nå først legger ned store ressurser i utbygging og

gangvei, er at dere tar den kostnaden som vi anser som svært liten i forhold til

utbyggingsprosj ektet, og etterkommer Våre ønsker.

Redusert støy og irritasjon, øke sikkerheten spesiellt for våre minste og

livskvaliten for alle.

Sett opp et støygj erde øst langs Rv209 fra Høybråten sin innkjøring, opp og

langs innkjøringa til Mapei og Halmhaugen og lag gangoverfelt over Rv209 fra

Svalevegen 7.
Vurder også å sette fartsgrensen ned til 50km/t mtp sikkerhet og støyredusering.

(Se vedlegg)

På forhånd takk.
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