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Hei
Viser offentlig høring av detaljregulering for Carsten Ankers veg, gnr 117/41 m.fl.
Hensikten med planen er å legge til rett for boligbebyggelse i form av leilighetsbebyggelse over 3 etasjer, med parkering i
kjeller. Det er planlagt 26 boenheter innenfor planområdet med lekeplass og grøntstruktur.
Planområdet er i direkte tilknytning til det verneverdige kulturmiljøet på Eidsvoll Verk og Eidsvollbygningen.
Miljørettet helsevern - Øvre Romerike har følgende merknader til planen:
Støy:
Planområdet tangerer gul støysone og selv om deler av planområdet er utenfor gul støysone vil også disse bli berørt. Støy
er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Mistrivsel og mangel på gode boforhold på grunn av støy utgjør
en risiko for sykdomsutvikling. Støy utgjør en form for kronisk stressrespons som kan redusere trivsel og livskvalitet. Det
anbefales at man i størst mulig grad støyskjermer ved kilden til støyen og ikke utelukkende fokuserer på støydemping av
boligene.
Bygge- og anleggsstøy:
Det kan være hensiktsmessig å regulere støy knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet særskilt. Dette er viktig dersom det i
kortere perioder blir behov for nattarbeid. Vi mottar fra tid til annen klager på slik virksomhet. Generelt bør det utarbeides en
prognose for anleggsstøyen, rutiner for varsling av naboer og hvem som kan gi dispensasjon dersom det blir nødvendig å
overskride de grenseverdier som fremgår av T-1442/2016, kap. 4. Ettersom støygrensene i hovedsak er helsemessig
begrunnet, er det naturlig at myndigheten til å dispensere fra støykravene delegeres til kommuneoverlegen.
Trafikk og trafikksikkerhet:
Krysset Fossumvegen - Carsten Ankers veg er svært uoversiktlig og lite tilrettelagt for gående og syklende. Til tross for lav
hastighet i Carsten Ankers veg forbi planområdet, er vegen smal med noe bakke. Dette utgjør en viss risiko for gående og
syklende, spesielt barn. Barn med tilknytning til Eidsvoll Verk skole, 1,5 km, vil ikke komme inn under retten til
skoleskyss. Avstanden fra planområdet til sikker gang- og sykkelveg til skolen blir derfor svært viktig å trafikksikre på
barnas premisser. Det kan være lurt å gjennomføre et barnetråkk i denne vurderingen. Videre anbefales det at man allerede
på nåværende tidspunkt regulerer inn gang- og sykkelveg langs Carsten Ankers veg for fremtiden.
Utover dette anser Miljørettet helsevern - Øvre Romerike at med god tilpasning til det verneverdige kulturmiljøet, kan
planområdet bli et helsefremmende og bra boligområde.
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