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Til «Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Sagatangen» 

I punkt 3.5 «Oppsummering av KU. Tilkomstforhold», sies det at det er gode tilkomstforhold, men 
med mange års erfaring fra dagens løsning, mener vi at det er behov for en mer trafikksikker løsning 
enn det som synes å framgå fra forslaget punkt 4.1 «Plankart og endringer i forhold til gjeldende 
planer». 

Årsaken er at vi opplever at krysset Granumsvegen/Jarenstranda allerede er utfordrende og tidvis 
farlig, og det vil bli vesentlig mer belastet med i første omgang trafikken knyttet til Granumstranda 
byggefelt I og II og siden i tillegg helsehuset. Biler fra Granumsvegen har i dag vikeplikt, og kommer 
særlig vinterstid i en vanskelig situasjon når de skal svinge mot jernbanebrua i motbakke og med 
svært kort sikt: Bilens front må langt fram, det er motbakke, sving og glatt, og trafikken over brua 
kommer fort. Ved at krysset flyttes litt mot øst, oppnås litt bedre siktforhold mot øst, men vi mener 
at dette ikke er tilstrekkelig, og at det i tillegg er nødvendig å innføre ordinær vikeplikt i krysset og 
tilpasset skilting, og at det må vurderes om det i tillegg bør innføres ytterligere risikoreduserende 
tiltak som nedskilting av hastigheten, fartsdumper og/eller trafikkspeil. Dette vil være viktig for all 
trafikk i krysset, også for helsehusets brukere. 

Vi er ellers glad for at rekkefølgebestemmelsene krever at endringen av krysset skal være gjort før 
byggearbeidene på helsehuset starter. 

Til «Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)» 

Punkt 46. – Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?  
Det er merket med Nei, men vi mener at dette er for kategorisk. Årsaken er at terrormål velges blant 
annet ut fra at det er et sted der handlingen med stor sannsynlighet vil gi stor skade og/eller mange 
dødsfall. Samtidig vil et terrormål være mer attraktivt jo mer frykt, sinne og fortvilelse som kan være 
følge terrorhandlingen. En institusjon som helsehuset vil gi noen slike effekter. Vi mener derfor at 
med rimelig hensyn til faktiske omstendigheter, er det riktig å si at helsehuset har en lav risiko for 
terrorhandling, slik at punktet ikke faller ut av planleggingen. 

Punkt 52. Skolebarn ferdes gjennom området. 
Det er ikke vanlig ferdsel gjennom området i dag, men på grunn av den økte trafikken, må forholdene 
legges til rette for skolebarn og et høyere antall av andre myke trafikanter, deriblant fra området 
lenger vest, fra Granumstranda boligfelt I og II, eldre fra boligene som eksisterer i starten av 
Granumsvegen pr i dag, og besøkende til helsehuset fra sentrum/kollektivtransport.  
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