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Deres ref: Hørings uttalelse (KVU) kryssing av Oslofjorden.
Foreldrerådets arbeids utvalg (FAU) ved Frydenlund Skole har enstemmig vedtatt å uttale seg om
konseptutvalg utredningen for kryssing av Oslofjorden kapittel 7. Framtidig løsning for rv.23 over
Oslofjorden. Dette grunnet at Frydenlund skole er i nærheten av den utpekte trase for bro løsning.

FAU Frydenlund kan ikke akseptere at luft kvaliteten i ved Frydenlund Skole forringes. Åros ligger
sentralt mellom mange tettsteder og arbeids plasser på Østlandet. Det er derfor attraktivt å bosette
seg i Åros hvor det er minimalt med luft og støyforurensning for barn å vokse opp i og pendler
avstand til arbeids plasser er akseptabel. Frydenlund Skole har i dag ingen påvirkning fra industri
eller trafikk. For elever med luft veis plager er Frydenlund Skole Røykens beste alternativ.
Forringelse av luft kvalitet definerer FAU Frydenlund ved målbar økning av
sveve støv, NOx, HC, SO2, CO i luften på skolens område.

FAU Frydenlund kan ikke akseptere muligheten for forurensning/eksplosjon eller brann i området
rundt Frydenlund skole eller skoleveg øker. FAU antar at møte ulykke mellom nyttekjøretøy må
beregnes på enhver veg strekning. Hvis det ene nyttekjøretøyet er lastet med giftig/radioaktiv last
og det andre med eksplosiv last kan en svært ugunstig situasjon oppstå.

FAU Frydenlund kan ikke akseptere at bakgrunnsstøyen fra trafikk øker. Økt bakgrunns støy vil være
et forstyrrende element for lærer i undervisnings situasjon og elev i lære situasjon.

Vi håper med dette å belyse utfordringene FAU Frydenlund ser ved en kryssing av Oslofjorden med
trase Håøya - Krokodden og forventer at de ovenfor nevnte utfordringer blir løst uten å medføre
ulempe for Frydenlund Skole med dens elever og ansatte.

MVH
FAU FRYDENLUND SKOLE
v/leder Nina Sandvik
Mail: nina.sandvik2@gmail.com

