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Til: 

Tiltakshaver B_F 6-8, Fjuk 

Kopi: Nes Kommune, Årnes Vel 

Fra: 

Styret i Fjuk Boforening 

co:  Thomas Furuseth 

  Gamlevegen 27 

  2150 Årnes 

 Tlf: 90 79 58 93 

 E-post: tom.furuseth@gmail.com      9.1.2020 

 

 

Trafikkhensyn og øvrige hensyn Fjuk 

 

Styret i Fjuk Boforening har følgende anførsler jmf. detaljregulering B_F 6-8, Fjuk: 

1. Området på Fjuk, Bakkevegen m.m., er ikke egnet for anleggstrafikk. Det er lave ledninger og 

smale veger som gjør trafikkavvikling farlig dersom anleggstrafikk skal sperre vegen i lange 

perioder. I tillegg er beboere allerede utsatt for nedkjøring av ledninger med eksisterende 

trafikk. Styret henstiller utbygger til å utarbeide infrastruktur for anleggstrafikk via ny 

kjørerute tidligst mulig i anleggsperioden og at utbyggingen skjer med minst mulig påvirkning 

for eksisterende beboere. 

2. Lysløypen som grenser til B_F 6-8, Fjuk, er et yndet utfartsområde for Nesbuer som ønsker å 

gå turer sommerhalvåret og ski vinterhalvåret. Det må avsettes områder til tilstrekkelig 

parkering, fortrinnsvis bør trafikken ledes der vegkapasiteten er størst gjennom ny 

infrastruktur. Dagens parkering er på privat grunn og deler av veg frem til parkering er også 

privat. Uten tilstrekkelig parkering frykter Styret vilkårlig hensetning av kjøretøy med dertil 

trafikkfarlige situasjoner.  

3. Styret ønsker også at det etableres trafikksikker ferdsel til fots fra B_F 6-8, Fjuk til grønt 

friluftsområde ved hoppbakken. Dette området blir hyppig brukt av barn og unge. 

4. Grøntområdet rundt hoppbakken bør vedlikeholdes og oppgraderes for å ta imot økt trafikk 

og bruk som følge av utvidelse av Fjukfeltet. Styret i Fjuk Boforening finner det 

hensiktsmessig at utbygger bidrar til å øke standarden i området.  
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5. Styret i Fjuk Boforening oppfordrer også utbygger om å holde løpende kontakt med Styret, 

samt at det legges opp til godt samarbeid fremover. Styret gjør blant annet frivillig arbeid 

som rydding av fellesområder og finansiering av felleskostnader for å ha et trivelig oppveksts- 

og bosted. Vi ønsker at våre fremtidige naboer velkommen i en felles innsats for nærmiljøet.  

6. Styret henstiller også Nes Kommune til å få fortgang i utbedring av kapasitet i krysset ved 

Årnes. Vedvarende utbygging langs Øvre Hagavei vil gjøre trafikkavviklingen verre. 

7. Styret opplever allerede at våre beboere blir sjenert av trafikkstøy og uønsket kjøreadferd 

både på feltet og hovedvegen. Styret ønsker at Nes Kommune ser på tiltak for å redusere fart 

til et tilfredsstillende nivå. Alternativt foretar seg andre støybegrensende tiltak.  

 

 

 

 

 

 

 

På vegne av Styret i Fjuk Boforening 

 

Thomas Furuseth 

Sekretær 


