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Saknr: 17/20 

FRØYA KOMMUNE 

Trafikksikkerhetsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

11.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1967 

Sak nr: 

17/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

17/20 Trafikksikkerhetsutvalget 11.09.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.06.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 11.06.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 11.06.20 

 

 



Saknr: 18/20 

FRØYA KOMMUNE 

Trafikksikkerhetsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

11.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1722 

Sak nr: 

18/20 

Saksbehandler: 

Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 

Q86 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

18/20 Trafikksikkerhetsutvalget 11.09.2020 

/ Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester  

 

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtar følgende prioriterte trafikk-  

sikkerhetstiltak i Frøya komune for 2021: 

 

a) Siktutbedring/– Fv 716 S2D1 m3117 – S2D1 m3212 samt etablering av busskur 

     med veglys S2D1 m 3195 – Tverrvågen. 

 

b) Prioriteringen er i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 42/20 i møte den    

     18.06.20. 

 

 c) Saken går som referatsak til kommunestyret. 

 

  

 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

20/1722-1 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FYLKESVEG 2021 - INVITASJON TIL 

INNMELDING AV TILTAK  

  

20/1722-2 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - 2021  

  

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Trøndelag fylkeskommune v/seksjon Vegforvaltning har ved brev av  30.07.20. sendt kommunene i Trøndelag 

invitasjon til innmelding av trafikksikkerhetstiltak for 2021. 

 

Frist for innmelding av tiltak er satt til 15.09.2020. 

 

Fylkeskommunen opplyser at de nå påstarter arbeidet med å prioritere investeringstiltak for trafikksikkerhet til 

handlingsprogrammet for fylkesveger for 2021 gjennom prosjektet «TS-tiltak investering 2021» 

 

Fylkeskomunen stadfester at lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for Nullvisjonen og 

økt trafikksikkerhet og i den forbindelse ønsker de kunnskap og kjennskap til den lokale 
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trafikksikkerhetssituasjonen i den enkelte kommune for å kunne gjennomføre de viktigste 

trafikksikkerhetstiltakene. 

 

I tilknytning til ovennevnte ber derfor Fylkeskommunen om innspill på trafikksikkerhetstiltak på 

fylkeskomunale veger for prioritering og gjennomføring i 2021. 

 

Øvre grense på kostnadsramme for tiltak som spilles inn er satt til 1 million kroner. 

 

Det opplyses videre at det er ønskelig at kommuen gir en prioritet på tiltakene og tiltak som det ikke finnes rom 

for i tiltaksliste for 2021, bes kommunen spille inn disse tiltakene påfølgende år. 

 

Fylkeskommunen vil vurdere og prioritere innmeldte trafikksikkerhetstiltak på bakgrunn av følgende kriterier: 

 Forankring i kommunal trafikksikkerhetsplan 

 Gjennomførbarhet i budsjett 

 Tiltak innenfor en radius på 2 km fra grunnskole 

 Trafikksikkerhetsfaglig begrunnelse for tiltak 

 Vurdering av nytte (forventet effekt/resultat) 

 Kostnadsoverslag 

 Rinvirkninger i andre tiltak eller satsinger 

 

Følgende forhold bes også kartlagt: 

 Behov for grunnerverv 

 Behov for faglige avklaringer av vegeier 

 Behov for skiltvedtak 

 Tiltak i regulert eller uregulert område 

 

Fylkeskommunen opplyser at manglende avklaringer i ovennevnte kulepunkter (kartlegging) erfaringsvis 

forsinker gjennomføring av tiltak.  Det er også viktig at tiltak som spilles inn i størst mulig gråd ikke har behov 

for andre prosesser enn detaljplanlegging og gjennomføring. 

 

Avslutningsvis opplyser Fylkeskommunen at de i utgangspunktet vil detaljplanlegge og gjennomføre tiltak i 

egen regi, men hvor det i enkelttilfeller kan være aktuelt, etter en totalvurdering, at kommunen selv 

gjennomfører tiltak.  Det må i såfall inngås en gjennomføringsavtale.  Det er en egen prosess som i såfall må 

følges. 

 

Vurdering: 

 I K-sak 42/20 ble det vedtatt en rekke trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge og bolket opp i de ulike 

kategorier.  Disse tiltakene er spilt inn med egne skriv til Fylkeskommunen primo juli 2020 og hvor det er gitt 

tilsvar på flere av tiltakene. 

 

I ovennevnte sak ble det samordnet flere innspill overfor Fylkeskommunen som ble bolket opp i temaområder, 

så som: 

  

Tema Sted Kommentar Kostnad brutto 

Fotgjengeroverganger Djupmyra, Hamarvik 

og Dyrøy fergeleie 

Ikke fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen p.t. 

Kr 120.000 

Fartsdumper Fillingsnes Fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen – det 

ses på alternative 

løsninger 

Estimert til 

Kr 63.642 

Gang- og sykkelvei Nesset Ikke fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen – et 

større prosjekt som ikke 

har relasjon til dette 

innspillet 

Estimert til  

Kr. 32.405.000 

Reasfaltering Hellesvik-Nordskaget, 

Titran, Sistranda, 

  

Ikke gitt noen formell 

  

Estimert til ca. kr. 
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Flatval-Nabeita, 

Nordskaget, Kverva, 

Dyrvik-Nesset, Dyrøya 

fra ungd.hus-Ørnli slip 

tilbakemelding, men 

asfaltering av 

delstrekninger 

Gurvikdal-Sandvika 

samt Malmmyran på 

Titran er bekrefet skal 

asfalteres høst 2020 

78.800.000 for alle 

tiltak 

Siktutbedring Tverrvågen, 

Strømøybotn bru, 

vegkryss Gurvikdal, 

avkjøring Dragsnes, 

Nesset 

Ikke gitt tilsvar fra 

Fylkeskommunen p.t. 

 

Anbefales spilt inn som 

sak for 

investeringstiltak for 

trafikksikkerhetstiltak i 

2021, med bakgrunn i 

øvre kostnadsramme 

Tverrvågen estimert til 

ca kr. 1.2 mill foruten 

prosjektering etc 

Manglende rekkverk Nesset Ikke fått tilbakemelding 

fra Fylkeskommunen 

Tatt inn som 

delentreprise i sak om 

gang-og sykkelveg 

 

Ny busslomme «Karlasvingen» 

Flatvalkrysset 

Fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen om at 

dette tiltaket skal 

utføres i 2020 

Estimert til kr 

838.950,- 

Redusert fartsgrense Dyrvik (ved Havgløtt,  

Hamarvik-Rabben 

Ikke gitt tilsvar fra 

Fylkeskommunen p.t. 

  

------------------ 

Utbedring bruer Kværnøystraumen bru, 

Titran bru, Dyrøy bru, 

Trøastraumen bru 

Fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen, 

tidligere signaler har 

vært at Kværnøybrua 

skal utbedres i 2020, via 

media fått kunnskap om 

at prosjektet er forsinket 

– ikke gitt 

tilbakemelding til Frøya 

kommune om dette – 

øvrige bruer skal ses i 

en helhetlig 

sammenheng for alle 

bruer i fylket 

  

Ikke beregnet i sak 

42/20 – kjøres egen 

prosess med 

Fylkeskommunen om 

disse tiltakene 

 

Når det gjelder siktutbedring ble det spilt inn følgende behov og i følgende prioriterte rekkefølge: 

 

1. Tverrvågen 

2. Strømøybotn bru 

3. Vegkryss Gurvikdal 

4. Avkjøring Dragsnes 

5. Nesset 

 

Det er ikke gitt tilsvar på de 5 prioriteringene som omhandler siktutbedringer. 

 

Kommunedirektøren skulle ønske at rammen for tildeling av midler til trafikksikkerhetstiltak i Fylkeskomunal 

regi hadde vært større.   Kommunen har meldt inn en rekke tiltak med utbedringsbehov og tilrettelegging for 

en tryggere skolevei og ferdselsåre for myke og harde trafikanter. 

 

Med tanke på fylkeskommunens øvre grense på kostnadsramme samt de store kapitalbehov øvrige tiltak har, 

anbefales det å prioritere tiltak innen siktutbedring og i dette tilfelle Tverrvågen som er vedtatt som 1. prioritet. 

Som begrunnelse for at Tverrvågen er gitt 1. prioritet er at små barn må krysse vegen i en 80km-sone med liten 
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sikt i begge retninger.  Vegstrekningen anses svært trafikkfarlig med svinger i begge retninger, smal veg og 

kupert terreng.  Det er behov for å etablere busskur og belysning på stedet med bakgrunn i at skolebarn må 

krysse vegen ved avstigning.   

 

Tiltaket anses viktig som et ledd i tiltak «trygg og sikker skolevei» og er i tråd med kommunens føringer i 

Trafikksikkerhetsplanen. 

 

Frøya kommune kan bistå med avtale om grunnerverv. 

 

Frøya kommune ble i 2017 godkjent som Trafikksikker kommune og i relasjon til denne har kommunen høy 

fokus på at trafikksikkerhetsmessige tiltak gis høy prioritet. 

Kommunen har utarbeidet Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2020 og skal i løpet av året rulleres og 

vedtas for 4 nye år, dvs perioden 2021-2025. 

 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet i tilknytning til Fylkeskommunale- og nasjonale føringer og legge til 

rette for trafikkulykkesbegrensninger med aktuelle tiltak for utbedringer og forbedringer langs kommunale- og 

fylkeskommunale veger. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel –  

«Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon – Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av 

gang- og sykkelveier.» 

 

Trafikksikkerhetsplan – 

«Trafikksikker kommune» 

 

 



Saknr: 19/20 

FRØYA KOMMUNE 

Trafikksikkerhetsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

11.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1104 

Sak nr: 

19/20 

Saksbehandler: 

Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 

Q80 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/20 Trafikksikkerhetsutvalget 11.06.2020 

19/20 Trafikksikkerhetsutvalget 11.09.2020 

 

SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - FARTSDEMPERE - FJERNING/KUTTING AV 

HEKK - VEILYS I BOLIGFELT  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ser på løsning for å etablere fartsredusrende tiltak og siktforbedringer. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Trafikksikkerhetsutvalget den 11.06.2020 sak 8/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 

 

Trafikksikkerhetsutvalgets behandling i møte 11.06.20 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad av 13.11.2019 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Se vedlegg. 

 

 

 

 



Saknr: 20/20 

FRØYA KOMMUNE 

Trafikksikkerhetsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

11.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1871 

Sak nr: 

20/20 

Saksbehandler: 

Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 

233 T51 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

20/20 Trafikksikkerhetsutvalget 11.09.2020 

 

SØKNAD OM OPPSETT AV BUSSKUR OG BELYSNING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Søknad av 25.08.20. fra Anette Skarsvåg om oppsett av busskur med belysning innvilges under 

forutsetning av at ATB godkjenner busstopp på omsøkte sted. 

 

2.  Forutsatt at ATB godkjenner busstopp vil plassering av busskur gjøres i samråd med 

Fylkeskommunen og grunneier på Utfrøyveien 993. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Kart 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

20/1871-1 SØKNAD OM TILSKUDD - FARLIG SKOLEVEI  

  

20/1871-2 SØKNAD OM OPPSETT AV BUSSKUR OG BELYSNING  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Anette Skarsvåg, Utfrøyveien 989 søker den 25.08.20 om oppsett av busskur med belysning ved Tungvågen. 

 

Bakgrunn for søknaden er at hun har en datter på 6 år som må gå langs Fv 716. 

Det er 60km-fartsgrense på stedet, men søker opplyser at tyngre kjøretøy har en langt høyere fart enn det tillatte 

når de ferdes på vegstrekningen og at det har vært 2-nestenulykker med møtende biler/lastebiler når hun har 

fulgt sin datter til busstoppet ved innkjørselen til Utfrøyveien 985. 

 

Barnet må krysse vegen og det er ikke belysning langs vegtraceen, i tillegg til at busstopp ligger nedenfor en 

bakketopp og med svingete kurvatur. 

 

 

Vurdering: 

Frøya kommune er godkjent som trafikksikker kommune i 2017. 

I denne ligger det vilkår om at kommunen skal legge til rette for trafikksikkerhetstiltak og spesielt der små 

skolebarn ferdes. 

 

Denne søknaden er derfor i tråd med kommunens intensjoner om tilrettelegging for tryggere skolevei. 
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Idet det allerede er to busskur utplassert i Tungvågenområdet må det avklares med ATB at buss faktisk kan 

stoppe på omsøkte område. 

 

Under forutsetning av forannevnte vil Kommunedirektøren anbefale at det etableres busskur  m/lys mellom 

Utfrøyveien 989 og 993 som ligger på en mere oversiktlig vegstrekning og innenfor 60-sonen. 

 

Med forbehold om godkjenning fra ATB søkes det godkjenning for plassering av 3mx1,5m busskur med 

grunneier og Fylkeskommunen. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Trafikksikkerhetsplan i Frøya kommune 

Kommuneplanens samfunnsdel – «Ha god infrastruktur og kommunikasjon» 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Busskur anskaffet – står på lager på Nabeita 

Kobling av lys på busskur og anleggelse av grop for fundament til busskur samt transport/utplassering av 

busskur – ca 20.000 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

P551328- 5500-332-02001 

 

 



Saknr: 21/20 

FRØYA KOMMUNE 

Trafikksikkerhetsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

11.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1855 

Sak nr: 

21/20 

Saksbehandler: 

Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 

233 T51 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

21/20 Trafikksikkerhetsutvalget 11.09.2020 

 

SØKNAD OM BELYSNING PÅ TITRAN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Søknad fra Titran grendalag om tilskudd på kr. 100.000 til etablering av seks nye veilyspunkter 

avslås. 

 

2. Begrunnelse for avslag er at tilskudd til veglys må tas inn i strategidel ved revidering av 

trafikksikkerhetsplan og ses helhetlig for alle vegstrekninger i Frøya kommune. 

 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

20/1855-1 TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET - SØKNAD  

  

20/1855-2 SØKNAD OM BELYSNING PÅ TITRAN  

  

    

 

 

Saksopplysninger:   

 

Titran grendalag søker den 24.08.2020 om tilskudd på kr. 100.000 for etablering av seks nye veilyspunkter på 

Titran. 

Veglysene ønskes etablert på Skibuveien og Kjærvågsundveien. 

 

Bakgrunnen for søknaden er at det bor barn i skolepliktig alder langs veistrekningene og det er ønskelig å få 

etablert belysning. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er opptatt av at Frøya kommune som trafikksikker kommune skal legge til rette for gode 

rammevilkår med trygg skolevei for våre elever. 

 

Det er mange områder og grender i Frøya kommune som bør prioriteres med vegbelysning.  Da vi nå er inne i 

en fase der vi skal rullere kommunens trafikksikkerhetsplan synes det naturlig at alle veger i kommunen 

kartlegges for behov for vegbelysning og at det legges en strategi for prioritering og framdrift for bl.a. 

vegbelysning. 

 

Med bakgrunn i forannevnte rår derfor Kommunedirektøren at søknaden avslås og tas med som et innspill ved 

rullering av trafikksikkerhetsplanen. 

 



Saknr: 22/20 

FRØYA KOMMUNE 

Trafikksikkerhetsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

11.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1968 

Sak nr: 

22/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

22/20 Trafikksikkerhetsutvalget 11.09.2020 

 

ORIENTERING  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1967    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Trafikksikkerhetsutvalget 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.06.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 11.06.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 11.06.20 

 

 

 

 

 

































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: Q86  

Arkivsaksnr.: 20/1722    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Trafikksikkerhetsutvalget 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

 

INNSPILL TIL FYLKESKOMMUNENS INVESTERINGSTILTAK FOR 

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2021  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtar følgende prioriterte trafikk-  

sikkerhetstiltak i Frøya komune for 2021: 

 

a) Siktutbedring/– Fv 716 S2D1 m3117 – S2D1 m3212 samt etablering av busskur 

     med veglys S2D1 m 3195 – Tverrvågen. 

 

b) Prioriteringen er i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 42/20 i møte den    

     18.06.20. 

 

 c) Saken går som referatsak til kommunestyret. 

 

  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

20/1722-1 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FYLKESVEG 2021 - INVITASJON 

TIL INNMELDING AV TILTAK  

  

20/1722-2 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - 2021  

  

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 



Trøndelag fylkeskommune v/seksjon Vegforvaltning har ved brev av  30.07.20. sendt 

kommunene i Trøndelag invitasjon til innmelding av trafikksikkerhetstiltak for 2021. 

 

Frist for innmelding av tiltak er satt til 15.09.2020. 

 

Fylkeskommunen opplyser at de nå påstarter arbeidet med å prioritere investeringstiltak for 

trafikksikkerhet til handlingsprogrammet for fylkesveger for 2021 gjennom prosjektet «TS-

tiltak investering 2021» 

 

Fylkeskomunen stadfester at lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet 

for Nullvisjonen og økt trafikksikkerhet og i den forbindelse ønsker de kunnskap og 

kjennskap til den lokale trafikksikkerhetssituasjonen i den enkelte kommune for å kunne 

gjennomføre de viktigste trafikksikkerhetstiltakene. 

 

I tilknytning til ovennevnte ber derfor Fylkeskommunen om innspill på trafikksikkerhetstiltak 

på fylkeskomunale veger for prioritering og gjennomføring i 2021. 

 

Øvre grense på kostnadsramme for tiltak som spilles inn er satt til 1 million kroner. 

 

Det opplyses videre at det er ønskelig at kommuen gir en prioritet på tiltakene og tiltak som 

det ikke finnes rom for i tiltaksliste for 2021, bes kommunen spille inn disse tiltakene 

påfølgende år. 

 

Fylkeskommunen vil vurdere og prioritere innmeldte trafikksikkerhetstiltak på bakgrunn av 

følgende kriterier: 

 Forankring i kommunal trafikksikkerhetsplan 

 Gjennomførbarhet i budsjett 

 Tiltak innenfor en radius på 2 km fra grunnskole 

 Trafikksikkerhetsfaglig begrunnelse for tiltak 

 Vurdering av nytte (forventet effekt/resultat) 

 Kostnadsoverslag 

 Rinvirkninger i andre tiltak eller satsinger 

 

Følgende forhold bes også kartlagt: 

 Behov for grunnerverv 

 Behov for faglige avklaringer av vegeier 

 Behov for skiltvedtak 

 Tiltak i regulert eller uregulert område 

 

Fylkeskommunen opplyser at manglende avklaringer i ovennevnte kulepunkter (kartlegging) 

erfaringsvis forsinker gjennomføring av tiltak.  Det er også viktig at tiltak som spilles inn i 

størst mulig gråd ikke har behov for andre prosesser enn detaljplanlegging og gjennomføring. 

 

Avslutningsvis opplyser Fylkeskommunen at de i utgangspunktet vil detaljplanlegge og 

gjennomføre tiltak i egen regi, men hvor det i enkelttilfeller kan være aktuelt, etter en 

totalvurdering, at kommunen selv gjennomfører tiltak.  Det må i såfall inngås en 

gjennomføringsavtale.  Det er en egen prosess som i såfall må følges. 

 



Vurdering: 

 I K-sak 42/20 ble det vedtatt en rekke trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge og bolket 

opp i de ulike kategorier.  Disse tiltakene er spilt inn med egne skriv til Fylkeskommunen 

primo juli 2020 og hvor det er gitt tilsvar på flere av tiltakene. 

 

I ovennevnte sak ble det samordnet flere innspill overfor Fylkeskommunen som ble bolket opp 

i temaområder, så som: 

  

Tema Sted Kommentar Kostnad brutto 

Fotgjengeroverganger Djupmyra, 

Hamarvik og 

Dyrøy fergeleie 

Ikke fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen p.t. 

Kr 120.000 

Fartsdumper Fillingsnes Fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen – 

det ses på alternative 

løsninger 

Estimert til 

Kr 63.642 

Gang- og sykkelvei Nesset Ikke fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen – 

et større prosjekt 

som ikke har relasjon 

til dette innspillet 

Estimert til  

Kr. 32.405.000 

Reasfaltering Hellesvik-

Nordskaget, 

Titran, Sistranda, 

Flatval-Nabeita, 

Nordskaget, 

Kverva, Dyrvik-

Nesset, Dyrøya 

fra ungd.hus-

Ørnli slip 

 

Ikke gitt noen formell 

tilbakemelding, men 

asfaltering av 

delstrekninger 

Gurvikdal-Sandvika 

samt Malmmyran på 

Titran er bekrefet 

skal asfalteres høst 

2020 

 

Estimert til ca. 

kr. 78.800.000 

for alle tiltak 

Siktutbedring Tverrvågen, 

Strømøybotn bru, 

vegkryss 

Gurvikdal, 

avkjøring 

Dragsnes, Nesset 

Ikke gitt tilsvar fra 

Fylkeskommunen p.t. 

 

Anbefales spilt inn 

som sak for 

investeringstiltak for 

trafikksikkerhetstiltak 

i 2021, med 

bakgrunn i øvre 

kostnadsramme 

Tverrvågen 

estimert til ca kr. 

1.2 mill foruten 

prosjektering etc 

Manglende rekkverk Nesset Ikke fått 

tilbakemelding fra 

Fylkeskommunen 

Tatt inn som 

delentreprise i 

sak om gang-og 

sykkelveg 

 

Ny busslomme «Karlasvingen» 

Flatvalkrysset 

Fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen om 

at dette tiltaket skal 

Estimert til kr 

838.950,- 



utføres i 2020 

Redusert fartsgrense Dyrvik (ved 

Havgløtt,  

Hamarvik-Rabben 

Ikke gitt tilsvar fra 

Fylkeskommunen p.t. 

 

------------------ 

Utbedring bruer Kværnøystraumen 

bru, Titran bru, 

Dyrøy bru, 

Trøastraumen bru 

Fått tilsvar fra 

Fylkeskommunen, 

tidligere signaler har 

vært at Kværnøybrua 

skal utbedres i 2020, 

via media fått 

kunnskap om at 

prosjektet er 

forsinket – ikke gitt 

tilbakemelding til 

Frøya kommune om 

dette – øvrige bruer 

skal ses i en helhetlig 

sammenheng for alle 

bruer i fylket 

 

Ikke beregnet i 

sak 42/20 – 

kjøres egen 

prosess med 

Fylkeskommunen 

om disse 

tiltakene 

 

Når det gjelder siktutbedring ble det spilt inn følgende behov og i følgende prioriterte 

rekkefølge: 

 

1. Tverrvågen 

2. Strømøybotn bru 

3. Vegkryss Gurvikdal 

4. Avkjøring Dragsnes 

5. Nesset 

 

Det er ikke gitt tilsvar på de 5 prioriteringene som omhandler siktutbedringer. 

 

Kommunedirektøren skulle ønske at rammen for tildeling av midler til trafikksikkerhetstiltak i 

Fylkeskomunal regi hadde vært større.   Kommunen har meldt inn en rekke tiltak med 

utbedringsbehov og tilrettelegging for en tryggere skolevei og ferdselsåre for myke og harde 

trafikanter. 

 

Med tanke på fylkeskommunens øvre grense på kostnadsramme samt de store kapitalbehov 

øvrige tiltak har, anbefales det å prioritere tiltak innen siktutbedring og i dette tilfelle 

Tverrvågen som er vedtatt som 1. prioritet. Som begrunnelse for at Tverrvågen er gitt 1. 

prioritet er at små barn må krysse vegen i en 80km-sone med liten sikt i begge retninger.  

Vegstrekningen anses svært trafikkfarlig med svinger i begge retninger, smal veg og kupert 

terreng.  Det er behov for å etablere busskur og belysning på stedet med bakgrunn i at 

skolebarn må krysse vegen ved avstigning.   

 

Tiltaket anses viktig som et ledd i tiltak «trygg og sikker skolevei» og er i tråd med 

kommunens føringer i Trafikksikkerhetsplanen. 

 

Frøya kommune kan bistå med avtale om grunnerverv. 

 



Frøya kommune ble i 2017 godkjent som Trafikksikker kommune og i relasjon til denne har 

kommunen høy fokus på at trafikksikkerhetsmessige tiltak gis høy prioritet. 

Kommunen har utarbeidet Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2020 og skal i løpet av 

året rulleres og vedtas for 4 nye år, dvs perioden 2021-2025. 

 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet i tilknytning til Fylkeskommunale- og nasjonale føringer 

og legge til rette for trafikkulykkesbegrensninger med aktuelle tiltak for utbedringer og 

forbedringer langs kommunale- og fylkeskommunale veger. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel –  

«Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon – Satse på trafikksikre veier, med særlig 

fokus på utbygging av gang- og sykkelveier.» 

 

Trafikksikkerhetsplan – 

«Trafikksikker kommune» 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: Q80  

Arkivsaksnr.: 20/1104    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Trafikksikkerhetsutvalget 

 

SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - FARTSDEMPERE - 

FJERNING/KUTTING AV HEKK - VEILYS I BOLIGFELT  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune ser på løsning for å etablere fartsredusrende tiltak og siktforbedringer. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad av 13.11.2019 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Se vedlegg. 

 

Vurdering: 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: 233 T51  

Arkivsaksnr.: 20/1871    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Trafikksikkerhetsutvalget 

 

SØKNAD OM OPPSETT AV BUSSKUR OG BELYSNING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Søknad av 25.08.20. fra Anette Skarsvåg om oppsett av busskur med belysning 

innvilges under forutsetning av at ATB godkjenner busstopp på omsøkte sted. 

 

2.  Forutsatt at ATB godkjenner busstopp vil plassering av busskur gjøres i samråd med 

Fylkeskommunen og grunneier på Utfrøyveien 993. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kart 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

20/1871-1 SØKNAD OM TILSKUDD - FARLIG SKOLEVEI  

  

20/1871-2 SØKNAD OM OPPSETT AV BUSSKUR OG BELYSNING  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Anette Skarsvåg, Utfrøyveien 989 søker den 25.08.20 om oppsett av busskur med belysning 

ved Tungvågen. 

 

Bakgrunn for søknaden er at hun har en datter på 6 år som må gå langs Fv 716. 

Det er 60km-fartsgrense på stedet, men søker opplyser at tyngre kjøretøy har en langt høyere 

fart enn det tillatte når de ferdes på vegstrekningen og at det har vært 2-nestenulykker med 

møtende biler/lastebiler når hun har fulgt sin datter til busstoppet ved innkjørselen til 

Utfrøyveien 985. 

 

Barnet må krysse vegen og det er ikke belysning langs vegtraceen, i tillegg til at busstopp 

ligger nedenfor en bakketopp og med svingete kurvatur. 

 



 

Vurdering: 

Frøya kommune er godkjent som trafikksikker kommune i 2017. 

I denne ligger det vilkår om at kommunen skal legge til rette for trafikksikkerhetstiltak og 

spesielt der små skolebarn ferdes. 

 

Denne søknaden er derfor i tråd med kommunens intensjoner om tilrettelegging for tryggere 

skolevei. 

 

Idet det allerede er to busskur utplassert i Tungvågenområdet må det avklares med ATB at 

buss faktisk kan stoppe på omsøkte område. 

 

Under forutsetning av forannevnte vil Kommunedirektøren anbefale at det etableres busskur  

m/lys mellom Utfrøyveien 989 og 993 som ligger på en mere oversiktlig vegstrekning og 

innenfor 60-sonen. 

 

Med forbehold om godkjenning fra ATB søkes det godkjenning for plassering av 3mx1,5m 

busskur med grunneier og Fylkeskommunen. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Trafikksikkerhetsplan i Frøya kommune 

Kommuneplanens samfunnsdel – «Ha god infrastruktur og kommunikasjon» 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Busskur anskaffet – står på lager på Nabeita 

Kobling av lys på busskur og anleggelse av grop for fundament til busskur samt 

transport/utplassering av busskur – ca 20.000 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

P551328- 5500-332-02001 

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: 233 T51  

Arkivsaksnr.: 20/1855    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Trafikksikkerhetsutvalget 

 

SØKNAD OM BELYSNING PÅ TITRAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Søknad fra Titran grendalag om tilskudd på kr. 100.000 til etablering av seks nye 

veilyspunkter avslås. 

 

2. Begrunnelse for avslag er at tilskudd til veglys må tas inn i strategidel ved revidering 

av trafikksikkerhetsplan og ses helhetlig for alle vegstrekninger i Frøya kommune. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

20/1855-1 TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET - SØKNAD  

  

20/1855-2 SØKNAD OM BELYSNING PÅ TITRAN  

  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Titran grendalag søker den 24.08.2020 om tilskudd på kr. 100.000 for etablering av seks nye 

veilyspunkter på Titran. 

Veglysene ønskes etablert på Skibuveien og Kjærvågsundveien. 

 

Bakgrunnen for søknaden er at det bor barn i skolepliktig alder langs veistrekningene og det 

er ønskelig å få etablert belysning. 

 

 

 

 

 

Vurdering: 



 

Kommunedirektøren er opptatt av at Frøya kommune som trafikksikker kommune skal legge 

til rette for gode rammevilkår med trygg skolevei for våre elever. 

 

Det er mange områder og grender i Frøya kommune som bør prioriteres med vegbelysning.  

Da vi nå er inne i en fase der vi skal rullere kommunens trafikksikkerhetsplan synes det 

naturlig at alle veger i kommunen kartlegges for behov for vegbelysning og at det legges en 

strategi for prioritering og framdrift for bl.a. vegbelysning. 

 

Med bakgrunn i forannevnte rår derfor Kommunedirektøren at søknaden avslås og tas med 

som et innspill ved rullering av trafikksikkerhetsplanen. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1968    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Trafikksikkerhetsutvalget 

 

ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 


	Trafikksikkerhetsutvalget 11.09.2020
	SAKSPAPIRER 2- MØTE I TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET DEN 11.09.2020
	PS 17/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.06.20
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.06.20
	PROTOKOLL FRA MØTE 11.06.20


	PS 18/20 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - 2021
	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - 2021
	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - 2021


	PS 19/20 SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - FARTSDEMPERE - FJERNING/KUTTING AV HEKK - VEILYS I BOLIGFELT
	SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - FARTSDEMPERE - FJERNING/KUTTING AV HEKK - VEILYS I BOLIGFELT
	SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - FARTSDEMPERE - FJERNING/KUTTING AV HEKK - VEILYS I BOLIGFELT


	PS 20/20 SØKNAD OM OPPSETT AV BUSSKUR OG BELYSNING
	SØKNAD OM OPPSETT AV BUSSKUR OG BELYSNING
	KART - SØKNAD BUSSKUR TUNGVÅGEN


	PS 21/20 SØKNAD OM BELYSNING PÅ TITRAN
	SØKNAD OM BELYSNING PÅ TITRAN

	PS 22/20 ORIENTERING
	ORIENTERING



