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Seljeveien 7, riving av eksisterende bohgfog oppførlng av rekkehus med fire boenheter.
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Seljeveien er en relativt sterkt trafikkert V'eoi)I
som daghg blir brukt av mange Veien ligger på
Tolvsrød
et populært og attraktivt område° a bo og leve 1. Man ser fortetning av bomilj øet og
med dette flere mennesker og økende aktivitet. Veier og gater blei planlagt og tilrettelagt for
en tid med færre innbyggere og mindre trafikk.
Langs Seljeveien er det tett med hus og derfor også mange utkjørsler. Våre utkjørsler ligger
vis a vis utkj ørselen til Seljeveien 7. Veien tilsvarer ca bredden av en bil. Det er trangt fordi
veien er smal og gårdsplassene
er små, en følge av husenes plassering på tomten. Seljeveien
8B ble bygget i 1950, 8A ble bygget i 1988/89, på en del av den opprinnelige tomten.
Vi mener det vil oppstå trafikkmessige
problemer ved å opprettholde
dagens utkjørsel fra
Seljeveien 7. Med fire boenheter vil trafikken øke betraktelig i forhold til dagens situasjon.
Antallet biler som kjører inn og ut fra Seljeveien 7, på daglig basis vil trolig øke fra 1-2 til 48. Det er vanskelig å se for seg at det skal være mulig Vi tror det vil skape problemer med
adkomst til de nye husene og til våre eiendommer.
Inn-og utkjørsler fra eiendommene
er
plassert vis a vis hverandre og ved snøfall er det svært smalt. Det legges opp til de bosatte i
Seljeveien 7 skal snu bilene sine inne på eiendommen.
Sett i forhold til arealet som er tegnet
inn som snuplass ser vi dette som urealistisk og såpass upraktisk at beboerne heller vil
fortrekke å rygge ut i Seljeveien. Denne situasjonen vil forverre seg i når det legger seg snø.
Det kan bemerkes at ikke ser ut til være planlagt gjesteparkering
ved de fire planlagte
boenhetene.
Trafikkbildet
i Seljeveien er uoversiktlig
og med utfordringer.
Situasjonskartet
som er lagt
ved nabovarselet
vi har mottatt viser et veldig lite utsnitt av Seljeveien. Det viser ikke det
reelle bildet av veier, kryss, gangstier og den tette bebyggelsen
i området. I et større utsnitt av
kartet får man oversikt over den reelle situasjonen med barnehagen og skolen som ligger i
området. Situasjonskartet
viser heller ikke krysset med Kastanj eveien, eller tilstrekkelig
av
den boligmassen
som er knyttet til Kastanjeveien,
og bruker Seljeveien som adkomstveg.
Det
er ikke bare biltrafikk, men også tyngre kjøretøy med diverse ærend i gatene omkring gir
utfordringer..
Vi som bor i nedre del av vegen merker dette godt.
Det blir i begrunnelsen
for godkjenning
av saken sagt at det er gode gang- og
sykkelmuligheter
til byen.
Vi som bor her observerer stadig farlige situasjoner i forhold til gående og syklende. Da
spesielt morgen og ettermiddag
i forbindelse med skolestart og slutt, hente og bringe barn i
barnehagen.
Seljeveien er en hovedvei inn til boområdet som ligger mellom Valløveien og
Ringshaugveien.
Det medfører betydelig gjennomgangs-trafikk.
Det blir også argumentert
med et godt kollektivtilbud
til byen. Gående fra nevnte boområde benytter Seljeveien for å
komme til nærmeste buss-stopp på Valløveien. Faktum er at det ikke er gode gang- og
sykkelforhold
på denne strekningen.
Slik det er planlagt nå vil veien, særlig strekningen fra krysset Seljeveien/Kastanjeveien
og til
krysset Seljeveien/Hyllveien,
bli en flaskehals der farlige situasjoner vil oppstå.
Vi mener det bør vurderes innkjøring fra Hyllveien, en breiere vei med mindre trafikk. Slik
ut- og innkjørselen er plassert i dag er den svært nær stedet der gangstien fra skole/ barnehage
møter Seljeveien. Økt trafikk fra Seljeveien 7 vil få konsekvenser
for tryggheten til gående,
syklende og kjørende fra Kastanjeveien
og gangstien pga. betydelig økning av biler på
eiendommen.
Det er her snakk om en økning på ca 75 %, noe som helt sikkert blir merkbart
for alle som bruker veien.

Vi vil gjøre dere oppmerksom på at Seljeveien er dimensjonert

for et akseltrykk på opp til 6

tonn. Store anleggsmaskiner
har som regel et trykk på 10 —16 tonn. Det vil si at
anleggstrafikk
av en slik dimensjon vil kunne ødelegge vegen. De fleste husene i Seljeveien
er knyttet til de kommunale
rørsystemene
som ligger i vegen her. Hvem står i så fall
ansvarlig, og skal ta de økonomiske
kostnadene dersom vegen ødelegges?
Vi ønsker at det blir sett på alternativer for plassering av adkomst og utkjørsel fra de planlagte
boenhetene for å unngå problemer for våre nye naboer, oss og trafikkforholdene
i Seljeveien.
Vi håper vårt innspill tas alvorlig og at man planlegger for fremtiden, gode boforhold og en
trygg plass å bo.
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