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Saknr: 13/21

FRØYA KOMMUNE
Trafikksikkerhetsutvalget

Møtebok

Møtedato:
16.09.2021
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Sak nr:
13/21
Gradering:

Arkivsaksnr:
21/1926
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
13/21
Trafikksikkerhetsutvalget
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.08.21
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 19.08.21 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 19.08.21

16.09.2021

Saknr: 14/21

FRØYA KOMMUNE
Trafikksikkerhetsutvalget

Møtebok

Møtedato:
16.09.2021
Saksbehandler:
Ann Magritt Glørstad

Sak nr:
14/21
Gradering:

Arkivsaksnr:
21/1260
Arkivkode:
Q37

Saken skal behandles i følgende utvalg:
14/21
Trafikksikkerhetsutvalget

16.09.2021

SØKNAD OM UTSKIFTNING AV BUSSKUR OG OPPRETTELSE AV LYSPUNKTER - VALEN
Forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Trafikksikkerhetsutvalget vedtar at det skiftes ut busskur som omsøkt ved Valen/Valenkrysset.
Søker må innhente grunneiererklæring fra eier av gnr. 13/2, Oddvar Espnes før busskur skiftes
ut.
Det etableres ett lyspunkt ved busskuret.
Kostnaden med utskifting av busskur og etablering av lyspunkt, ca kr 26.000,- inkl mva dekkes
inn under trafikksikkerhetstiltak P 551328

Vedlegg:
Søknad av 02.06.2021 fra Kjell Olav Sugustad
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Kjell Olav Sugstad, på vegne av beboerne på Valen søker den 02.06.2021 om utskifting av eksisterende busskur
ved Valakrysset. Det opplyses at eksisterende busskur består av treverk og er modent for utskifting. I tillegg
søkes det om etablering av et lyspunkt.
Det opplyses videre at Valen er ei bygd i vekst med flere usolgte byggeklare boligtomter og at området er et
knutepunt for trafikken til og fra bl.a. Salmar, Innovamar m.fl.
Det opplyses at grunneier Oddvar Espnes er orientert om saken og støtter det omsøkte tiltak fullt ut.

Vurdering:
Frøya kommune som trafikksikker kommune har som mål å tilrettelegge og etablere tiltak som bedrer
trafikksikkerheten og tilrettelegging for de myke trafikanter.
Utskifting av busskur fra dagens treskur til busskur bestående av glass anses også som et trafikksikkerhetstiltak i
forhold til innsyn og vil også være et kriminialforebyggende tiltak.
Busskuret vil være plassert langs privat veg. Det vil derfor ikke automatisk være en oppgave som
fylkeskommunen har med tanke på brukere langs FV 6466. Erfaringsvis tar det flere år før tiltak omsøkt hos
fylket kan iverksettes og det er heller ikke i alle tilfeller at søknad om oppsett av busskur innvilget. Innkjøp av
busskur i 2019 og 2020 er initiert for utskifting av eksisterende busskur, slik som i dette tilfelle.

Saknr: 14/21
Kommunen har p.t. 5 busskur med størrelse 3x1,5 m og det anbefales utskifting av eksisterende busskur på
Valen.
Det er i sak om prinsipper for veglys lagt føringer på at dette må vurderes i hver enkelt sak.
Ved omsøkte sted er det bestående lysstolpe slik at det vil være lett tilgang til strøm ved etablering av lyspunkt
ved busskuret. Kostnaden vil derav være innenfor akseptabelt nivå (ca. 20.000,- inkl mva) og også i tråd med
håndteringen av lignende saker som er vedtatt av trafikksikkerhetsutvalget.
Det vil være behov for innleie med bistand fra entreprenør for å frakte og skifte ut busskur, antatt kostnad ca
6.000,- inkl. mva.
Selve arbeidet med tilpasning/fundamentering av nytt busskur utføres av vår anleggsavdeling.
Med bakgrunn av forannevnte tilrår Kommunedirektøren at Trafikksikkerhetsutvalget vedtar utskifting av
busskur ved Valen samt etablering av nytt lyspunkt.
Forhold til overordna planverk:
Trafikksikkerhetsplan Frøya kommune
Økonomiske konsekvenser:
Dekkes inn av midler til trafikksikkerhet P 551328
Budsjettpost/kontostreng:
Debet kontostreng/beløp
Kredit kontostreng/beløp – ca 26.000 inkl mva
Ny saldo på den konto som blir belastet: Kr 486.121

Saknr: 15/21

FRØYA KOMMUNE
Trafikksikkerhetsutvalget

Møtebok

Møtedato:
16.09.2021
Saksbehandler:
Ann Magritt Glørstad

Sak nr:
15/21
Gradering:

Arkivsaksnr:
21/1261
Arkivkode:
Q37

Saken skal behandles i følgende utvalg:
15/21
Trafikksikkerhetsutvalget
/
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

16.09.2021

BUSSLOMME PÅ DYRVIK
Forslag til vedtak:
1.

Trafikksikkerhetsutvalget ber administrasjonen utrede og kostnadsberegne opparbeidelse av
parkeringsplasser og bedre plassering av container i sørlige del av eiendommen gnr 28, bnr. 142.

2.

Saken tas opp til ny vurdering i Trafikksikkerhetsutvalget når prosjektering og
kostnadsberegning jfr pk1 er foretatt.

Vedlegg:
Epost av 02.06.2021 fra Dyrvik grendalag v/Steinar Ervik
Bilder av 070921 og kartutsnitt i M 1:500, datert 070921
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Dyrvik grendalag v/Steinar Ervik sender den 02.06.2021 epost til Trafikksikkerhetsutvalget
og opplyser at det ved busslomme på Dyrvik mangler parkeringsplasser og at det er feilparkering ved
busslommen. Dette medfører at buss ikke får benyttet busslomme til innkjøring i flere tilfeller.
I tillegg parkeres det også foran miljøbu og det hevdes også at en søppelcontainer er plassert slik at den til tider
hindrer bussen.
Det opplyses videre at det i forbindelse med turposter for Frøyatrimmen blir dette området benyttet til parkering
og hvor det skapes situasjoner som reduserer trafikksikkerheten.
Det foreslås å etablere 3 parkeringsplasser i søndre del av busslomme.
Til sist blir det opplyst at busslommen er et samlingspunkt for barn og unge.
Frøya kommune gjorde et stort løft på dette området for et par år tilbake i tid, ved å etablere park and ride
løsning for buss, utskifting av busskur og etablere belysning, samt reasfaltering av området. ./. Det vises til
vedlagte kart av 07.09.21.
Vurdering:
Det er foretatt en besiktigelse av området den 07.09.21 jfr vedlagte foto og det konstateres at søppel-container er
plassert utenfor asfaltert kjørefelt i sørlige del av området, som antagelig kunne hatt en bedre plassering. Det
anses mulig å opparbeide og anlegge parkeringsplasser i sørlige del av dette området.
Arealet eies av Frøya kommune og har benevnelse gnr 28, bnr 142 i matrikkelen.

Saknr: 15/21
Det er ikke foretatt noen nærmere undersøkelser over omfanget av å etablere parkeringsplasser på omtalte del av
eiendommen, dette må i såfall vurderes av trafikksikkerhetsutvalget og fremmes som en bestilling til
administrasjonen.
Tiltak med opparbeidelse og anleggelse av parkeringsplasser så som grunnarbeid, grøfting, overvannshåndtering
og eventuell asfaltering med oppmerking må derfor kostnadsberegnes.
Forhold til overordna planverk:
Trafikksikkerhetsplanen for Frøya kommune
Økonomiske konsekvenser:
Ukjent p.t.

Saknr: 16/21

FRØYA KOMMUNE
Trafikksikkerhetsutvalget

Møtebok

Møtedato:
16.09.2021
Saksbehandler:
Ann Magritt Glørstad

Sak nr:
16/21
Gradering:

Arkivsaksnr:
21/1399
Arkivkode:
Q80

Saken skal behandles i følgende utvalg:
16/21
Trafikksikkerhetsutvalget
/
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

16.09.2021

TRAFIKKSIKKERTHETSTILTAK FLATVAL
Forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtar at det søkes om redusert fartsgrense fra 50
km/t til 40 km/t langs Fv 716 Langåsen/Staulvollen.
Det søkes om oppsett av skilt «skoleveg» og «barn leker».
Det søkes om siktutbedring vegkryss Fv716 til Flatøyveien (Øya) og ved vegkryss
Staulvollen/Flatvalveien.
Søknad om redusert fartsgrense på kommunal veg (KV20013) fra Staulvollkrysset-Flatval
avventes inntil fylkeskommunens behandling av denne søknad, pkt 1.

Vedlegg:
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
21/1399-1
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK FLATVAL
21/1399-2

TRAFIKKSIKKERTHETSTILTAK FLATVAL

Saksopplysninger:
Flatval grendalag har ved brev av 17.06.2021 fremmet søknad overfor Trafikksikkerhetsutvalget i Frøya
kommune om følgende trafikkforbedrende tiltak:
1.
2.
3.
4.
5.

Det omsøkes fra 50 km/t til 40 km/t fartsgrense fra Stølvollkrysset til og med Langåsen, dvs fram til
krysningspunkt fram til Fv 716 (Sørfrøyveien). I tillegg er det ønskelig at det etableres fartsdumper
langs den omsøkte strekning.
Sette opp «Barn leker» skilt
Siktutbedring ved innkjøring til Flatøya
Fjerne midtrabatt (trafikkøy)ved Stølvollkrysset
Vurdere 40 km/t fartsgrense mot dagens 50 km/t fartsgrense fra Stølvolkrysset fram til Flatval gamle
fergeleie – (Flatvalvegen kv20013)

Statens vegvesens kriterier for vurdering av farsgrense på eksisterende veger, NA-rundskriv 2021/01 er bestemt
at de skal benyttes ved vurderinger av riksveger, fylkesveger og private veger.
De er også anbefalt brukt på kommunale veger.
Kriteriene legges til grunn i den videre vurdering av søknaden og dette saksframlegg.
Bakgrunnen for dette er å ha likhetsprinsippet som grunnlag for alle tiltak og vurderinger på veger i kommunen.

Saknr: 16/21
Nullvisjonen er et bærende prinsipp for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og ligger også til grunn for fastsettelse
av fartsgrenser. I følge nullvisjonen har vegeier et ansvar for å tilrettelegge for ønsket atferd og beskytte mot
fatale konsekvenser av feilhandlinger.
Det nye fartsgrensesystemet er basert på fire grunnpilarer; menneskets tåleevne, vegens geometri,
trafikantenes forståelse og miljø. Fartsgrensene skal sikre en god balanse mellom trafikksikkerheten,
framkommelighetsmålene og de fire pilarene.
Vegnettet deles inn i tre hovedgrupper basert på vegens funksjon.
1) Veger med tilgjengelighetsfunksjon (adkomstveger): 30-40-50 km/t
2) Veger med blandet funksjon (adkomst og transportveger) 60-70-80 km/t
3) Veger med framkommelighetsfunksjon (transportveger) 90-100-110 km/t
Fartsgrensekriteriene er bygget opp rundt denne tredelingen.
Fartsgrensekriteriene er basert på bestemmelsene i vegtrafikkloven § 3 som omhandler aktsomhet og § 6 som
omhandler fartsregler. Men, aktsomhetskravet gjelder uansett fartsgrense.
§ 3 Grunnregler for trafikk lyder som følger:
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade
og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor elle oppholder seg ved vegen.
§ 6 Fartsregler lyder som følger:
Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted,-fore-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke oppstår fare
eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret.
Nærmere om kriteriene for 30-40-50 km/t:
Trafikanter utenfor tettbebygd strøk* velger i hovedsak fartsnivå ut fra vegens fartsgrense, linjeføring og bredde.
I tettbebygde strøk er det først og fremst hensyn til andre trafikantgrupper og bebyggelse langs vegen som det må
tas hensyn til. Kriterier basert på
ÅDT og vegens utforming blir derfor i mindre grad aktuelt her. Fartsgrenser i tettbebygde strøk må som oftest
baseres på ønsker om å prioritere gående og syklende, kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, miljøforhold og ikke
minst trivsel og trygghet for alle som ferdes på og langs vegene. Dette vil fremme nullvekstmålet.
For trafikantene i tettbebygde strøk vil fartsgrensene kunne gjøres godt forståelig for trafikantene dersom de
brukes riktig. Det vil si at de viser ønsket og forsvarlig fartsnivå sett i sammenheng med bebyggelse, aktivitet og
arealbruk for øvrig langs vegen.
Veger og gater i tettbebygd strøk kan fort få en høyere fartsnivå enn ønsket. Da bør utformingstiltak og eller
overvåking gjennomføres. Det er ikke krav om fysiske tiltak for å innføre fartsgrense lavere enn 50 km/t, men
det er viktig å følge opp fartsnivået etter at lavere fartsgrense er innført. Behov for slikte tiltak avgjøres i
beslutningsprosessen, og nødvendige tiltak som f.eks fartsdumper iverksettes.
Fartsgrensene bør helst gjelde for så lange strekninger som mulig da hyppige endringer er vanskelig for
trafikantene å få med seg. Punktskilting anbefales brukt der det kun er behov for nedsatt fart på kortere
strekninger, som for eksempel ved skoler.
*SSB’s offisielle definisjon for tettbebygde strøk er:
En husansamling der det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 m.
Det er tillatt med avvik når det mellom husene er områder som ikke skal bebygges, som parker, idrettsanlegg,
industri eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til
tettstedet tas med inntil en avstand på 400 m fra tettstedskjernen.
Flatval grunnkrets hadde pr utgangen av 2019 en befolkning på 314 innbyggere og hvor avstanden mellom
husene generelt er mindre enn 50 m. Omsøkte vegstrekning anses derfor som et tettbebygd strøk og vurderinger
videre i saken er basert på dette grunnlaget.

Saknr: 16/21
Vegstrekningen Langåsen – Staulvollen er p.t. en fylkeskommunal vegstrekning fra punkt FV716 S4D60 m 0
(endepunkt ved gamle fv 716 ved Staulvollen) og langs Langåsen til punkt FV716 S4D60 m974. Siste del av
vegstrekningen Langåsen mot knutepunkt til Fv716 på Sørføryveien har status kommunal veg med benevnelse
Lyngøyan 5014 KV20232 S1D1 m0 – m85. Hva som bunner i at denne korte strekningen på 85 m fra FV 716 er
kommunal og resterende del av vegen fylkeskommunal, er for saksbehandler ukjent.
Frøya kommunestyre har imidlertid i møte den 28.02.19 sak nr. 20/19 vedtatt at vegene Langåsen og Staulvollen
på til sammen 1300 meter skal overtas som kommunale veger med en del forutsetninger anført i ovennevnte sak.
Bl.a. er det vilkår om at tekniske krav i retningslinjer fra Samferdselsdepartementet skal oppfylles før formell
overtakelse.
Saksbehandler har vært i dialog med fylkeskommunen om saken, og det opplyses derfra at ved overføring av
oppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunen i 2020 er det en del etterslep på saker til oppfølging,
eksempelvis denne saken.
Fra Staulvollkrysset og ned langs Flatvalveien er denne en kommunal vegstrekning 5014 KV 20013 S1D1 m0 –
m529 fram til vegkryss i vestlig retning hvor det er etablert industri, videre går kommunal veg fra dette vegkryss
med benevnelse 5014 KV20071 S1D1 m0 – m50. Den kommunale vegen ned til Flatval har dermed to ulike
vegnummer.

50 km/t er generell fartsgrense på veger og gater innenfor tettbygd strøk der særskilt fartsgrense ikke er innført.
Kriterier for bruk av fartsgrense 40 km/t
Fartsgrense 40 km/t bør brukes på følgende strekninger i tettbygd strøk:
 Atkomstveger, samleveger og hovedveger.
 Hovednett for sykkel.
 Kortere strekninger som ikke er tilrettelagt for syklister, men som inngår som lenke i et vedtatt framtidig
hovednett for sykkel.
 Det forutsettes en viss sykkelaktivitet på strekningen.
Som anført i saken anses grunnkrets Flatval som et tettbebygd strøk med en blanding av boliger, næring og
industri. Det er ikke anlagt fortau eller gang-og sykkelveg langs strekningen og vegen benyttes som skoleveg for
elever fra 2. trinn og oppover. Med bakgrunn i næringsaktiviteten er det en del tungtrafikk som ferdes langs
vegstrekningen.
Det erfares også at det kjøres for fort langs vegen. En fartsreduksjon vil være med på å dempe fartsnivået og
redusere fare for ulykker. Dette vil være momenter som må vurderes ved å redusere fartsgrense fra 50 km/t til
40 km/t.

Saknr: 16/21
Med bakgrun i grendalagets ønske om at trafikkøy ved Staulvollkrysset skal fjernes, er dette spilt inn til
fylkeskommunen våren 2021. Fylkeskommunen har meddelt at dette er en sak de jobber med p.t. og har
intensjon om snarlig å få fjernet denne trafikkøya.
Hva gjelder søknad om redusert fartsgrense langs kommunal veg fra Staulvollkrysset anbefaler saksbehandler at
fylkeskommunens behandling om redusert fartsgrense fra Fv 716 til Staulvollkrysset behandles før kommunen tar
stilling til redusert fartsgrense her.
Dette med bakgrunn i at det anbefales mest mulig helhetlig fartsgrense langs slike vegstrekninger idet
trafikkbildet er av samme karakter på både den fylkeskommunale og kommunale vegstrekningen.
Vurdering:
Jfr rundskrivets anbefalinger og intensjoner ser Frøya kommune behovet for at det vurderes å redusere
fartsgrensen langs vegen Langåsen/Staulvollen fra 50 km/t til 40 km/t. Dette oppfattes som et omforent ønske og
behov fra brukere av vegen idet grendalaget på Flatval er initiativtaker til søknaden. Bakgrunnen for dette er at
gående og syklende skal ha mest mulig trygghet når de ferdes langs vegen i mangel av fortau eller gang- og
sykkelveg.
Hvorvidt det vil være behov for fartsdumper ved en reduksjon av fartsgrense er usikkert. Det anbefales å
kartlegge fart og adferd før man tar en beslutning på å etablere fartsdumper eller lignende tiltak.
Det anbefales at det skiltes «skoleveg» og «barn leker» langs den omsøkte strekning.
Det bes at det foretas siktutbedring ved innkjøring til kommunal veg ned til Øya og ved trafikkøy ved
Staulvollkrysset. Dette vil bedre trafikksikkerheten betraktelig i form av større siktradius for både kjørende,
syklende og myke trafikanter.
Forhold til overordna planverk:
Trafikksikkerhetsplan Frøya kommune

Saknr: 17/21

FRØYA KOMMUNE
Trafikksikkerhetsutvalget

Møtebok

Møtedato:
16.09.2021
Saksbehandler:
Ann Magritt Glørstad

Sak nr:
17/21
Gradering:

Arkivsaksnr:
21/1907
Arkivkode:
Q37

Saken skal behandles i følgende utvalg:
17/21
Trafikksikkerhetsutvalget

16.09.2021

SØKNAD OM ETABLERING AV BUSSKUR - HOLAVEIEN
Forslag til vedtak:
1.

Trafikksikkerhetsutvalget slutter seg til at det søkes fylkeskommunen om etablering av to-veis
busslomme med busskur m/belysning ved Holaveien, Dyrøya, jfr vedlagte kart i M 1:250 av
08.09.2021.

2.

Administrasjonen beregner kostnadsestimat før saken oversendes Trøndelag fylkeskommune for
behandling.

Vedlegg:



Bilder av egnet arealer for busslommer
Kart av 08.09.2021 i M 1:250

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
21/1907-1
SØKNAD OM ETABLERING AV BUSSLOMMER OG BUSSKUR M/BELYSNING –
HOLAVEIEN, DYRØYA

Saksopplysninger:
Dyrøy grendalag har ved muntlig henvendelse bedt om at det etableres busslommer med busskur og belysning
ved avkjøring til Holaveien, langs Fv 6466 Dyrøyveien.
Saksbehandler har i juni 2021 vært i telefonmøte med fylkeskommunen om tiltaket og det ble enighet om at
saken sendes inn ved årlig invitasjon til søknad om tiltak fra fylkeskommunens trafikksikkerhetsmidler.

Vurdering:
Ved avkjøring til Holaveien er det flere skolebar som benytter skoleskyss langs denne strekningen og øvrige
beboere. Det er en betydelig mengde boliger i området og det er behov for at det etableres to veis busslommer
med busskur og belysning.
Det er i nordlig retning mot Dyrøya allerede etablert en avkjøring (møteplass) på vestre side av Fv 6466 med
vegreferanse S1D1 m6933 som benyttes av skolebuss og annen kollektivtrafikk for av- og påstigning slik at
denne anses godt egnet for å få plassert et busskur i ytterkant av denne.
Det er fra fylkeskommunen signalisert at det er ønskelig med to-veis busslommer for å øke det
trafikksikkerhetsmessige aspektet. Det er egnet arealer på østsiden av avkjøringen med vegreferanse Fv 6466

Saknr: 17/21
S1D1 m6933 (møteplassen) men det må påregnes noe fylling og toppdekke med grus og asfalt for å lage
avkjøring og busslomme med busskur her. Av kartgrunnlaget (kommunekart) viser denne et behov for ca. 1 – 1,5
meter fylling for å komme på samme kote som fylkesvegen og møteplass på vestsiden.
Det bør etableres fotgjengerovergang mellom busslommene idet det langs denne veistrekningen er 50 km/t
fartsgrense og dermed kommer inn under vilkårene der fotgjengerovergang kan etableres.
Begge arealene ligger på gnr 1431/13 og eies av Trøndelag fylkeskommune slik at grunneiererklæring ikke anses
nødvendig.
Administrasjonen vil foreta en nærmere masseberegning og kostnadsestimat før saken oversendes
fylkeskommunen for behandling.
Forhold til overordna planverk:
Trafikksikkerhetsplanen i Frøya kommune
 Trafikksikker kommune
 Trafikksikker skolevei
Økonomiske konsekvenser:
Søknad TSU-midler fylkeskommunen

Saknr: 18/21

FRØYA KOMMUNE
Trafikksikkerhetsutvalget

Møtebok

Møtedato:
16.09.2021
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Sak nr:
18/21
Gradering:

Arkivsaksnr:
21/1937
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
18/21
Trafikksikkerhetsutvalget
ORIENTERING/SPØRRERUNDE

-

Trafikksikkerhetsplanen – Framdriftsplan
Fartsgrense Hamarvik – Sistranda

16.09.2021

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 21/1926
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Trafikksikkerhetsutvalget
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.08.21
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 19.08.21 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 19.08.21

Arkiv: 033

FRØYA KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Trafikksikkerhetsutvalget:
Møtested:
Kommunestyresalen

Møtedato:

Møtetid:

19.08.2021

15:00 - 16:00

sak:

I
Av utvalgets medlemmer møtte
8 av 11

10/2 1
12/2 1

Til og med sak:

I

Tra f kk Sl
s kk«erhetsutvalg
ch
. den 2019.2023
1 et i perio
H:
Politiet:
Sp/Frp
Arild Sollie
Eirik Bj ørgan
Aleksander Søreng. Leder
Terje Grytvik
Lokal transportor:
R:
Arnstein Antonsen,
Gunnar
Egil Kvemø
Dordi Hammer
nestleder

renresentanter
Faste
' Fra
og med

1·

Barns repr:

Ap:

Roger Tvervåg
Gunn Heidi R allaren

Milena Pachova

Leder Eldre- og brukerråd:

Sigbjørn Hellevik

Faste representanter med forfall :
Barns repr:

Ap :

Roger Tvervåg
Gunn Heidi R allaren

Milena Pachova

Politiet:

Arild Sollie
Lokal transport@or
:

Gunnar Egil Kvernø
V arare presentanter som møtt e :
Barns repr:

Ap:

Ingen

Nils Jørgen Karlsen
Kj ell Olav Sugustad

Politiet:
Ingen

Lokal transportgr:
Ingen

M erkn ader :

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkj ent.
2. Rep. Arnstein Antonsen ble invilget permisj on fra kl 17 .50
Underskr ift·

=

Sise

$=/
a r serene

pp, pl«y

"C

Leder

I

Protokollunderskriver

S2g2a..S±gaga+
Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVED UTSKRIFT
Trafikksikk erhetsutvalget
19.08.202 1

Utvalg:
Møtedato:
SAKSLIST E
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Innhold

10/2 1

21/1743
GODKJENN ING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.04.21

11/21

2 1/1263
SØKNAD OM RE DUSERT FAR TSGRENSE FV 716 SLETTASK OGEN

12/2 1

2 1/ 1786
ORIENTERING/SPØRRERUNDE

2

10/2 1
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.04.21
Vedtak:
Protokoll fr a møte 14.04.21 godkjennes som fr amlagt.
Enstemmig.
Innstilling:
Protokoll fra møte 14.04.21 godkj ennes som framlagt.

11/2 1
SØKNAD OM RE DUSERT FARTSGRENSE FV 716 SLETTASKOGEN
Vedtak:
1.

Trafikksikkerhetsutvalget vedtar at det søkes om redusert fartsgrense fr a 80 til 60-sone ved
Slettaskogen for strekningen FV716 S1D 1 m1028 til Fv716 S1D1 m2911.

2.

Saken oversendes Trøndelag fylkeskommune for avgjørelse.

Falt med 5 mot 3 stemmer.

Trafikksikkerh etsutvalgets behandling i mote 19.08.21:
Falt med 5 mot 3 stemmer avgitt av Terje Grytvik, Nils Jørgen Karlsen og Aleksander Soreng.

Innstilling:
1.

kkerhetsutvalget vedtar at det søkes om redusert fartsgrense fra 80 til 60-sone ved Slettaskogen
Trafikksi
for strekningen FV7 16 SIDI m 1028 til Fv716 SIDI m29 1l.

2.

Saken oversendes Trøndelag fylkeskommune for avgjørelse.

12/2 1
ORI ENTERING/SPØRRERUNDE
Trafikkavvikling ved stenging av Frøyatunnelen
Tilbakemelding fr a fylket ang. nedsetting av fartsgrenser
Info. Om arbeidsgruppe som er nedsatt i forbndelser ved fartsovertredelser som er registrert i
øyregionene den siste tiden.
Spørsmål fr a R ved Dordi Hammer ang vei ved Flatval

3

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Ann Magritt Glørstad
Arkivsaksnr.: 21/1260

Arkiv: Q37

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Trafikksikkerhetsutvalget
SØKNAD OM UTSKIFTNING AV BUSSKUR OG OPPRETTELSE AV
LYSPUNKTER - VALEN
Vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Trafikksikkerhetsutvalget vedtar at det skiftes ut busskur som omsøkt ved
Valen/Valenkrysset.
2. Søker må innhente grunneiererklæring fra eier av gnr. 13/2, Oddvar Espnes før
busskur skiftes ut.
3. Det etableres ett lyspunkt ved busskuret.
4. Kostnaden med utskifting av busskur og etablering av lyspunkt , ca kr 26.000,- inkl
mva dekkes inn under trafikksikkerhetstiltak P 551328
Vedlegg:
Søknad av 02.06.2021 fra Kjell Olav Sugustad
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Kjell Olav Sugstad, på vegne av beboerne på Valen søker den 02.06.2021 om utskifting av
eksisterende busskur ved Valakrysset. Det opplyses at eksisterende busskur består av treverk
og er modent for utskifting. I tillegg søkes det om etablering av et lyspunkt.
Det opplyses videre at Valen er ei bygd i vekst med flere usolgte byggeklare boligtomter og
at området er et knutepunt for trafikken til og fra bl.a. Salmar, Innovamar m.fl.
Det opplyses at grunneier Oddvar Espnes er orientert om saken og støtter det omsøkte tiltak
fullt ut.

Vurdering:
Frøya kommune som trafikksikker kommune har som mål å tilrettelegge og etablere tiltak
som bedrer trafikksikkerheten og tilrettelegging for de myke trafikanter.
Utskifting av busskur fra dagens treskur til busskur bestående av glass anses også som et
trafikksikkerhetstiltak i forhold til innsyn og vil også være et kriminialforebyggende tiltak.
Busskuret vil være plassert langs privat veg. Det vil derfor ikke automatisk være en oppgave
som fylkeskommunen har med tanke på brukere langs FV 6466. Erfaringsvis tar det flere år
før tiltak omsøkt hos fylket kan iverksettes og det er heller ikke i alle tilfeller at søknad om
oppsett av busskur innvilget. Innkjøp av busskur i 2019 og 2020 er initiert for utskifting av
eksisterende busskur, slik som i dette tilfelle.
Kommunen har p.t. 5 busskur med størrelse 3x1,5 m og det anbefales utskifting av
eksisterende busskur på Valen.
Det er i sak om prinsipper for veglys lagt føringer på at dette må vurderes i hver enkelt sak.
Ved omsøkte sted er det bestående lysstolpe slik at det vil være lett tilgang til strøm ved
etablering av lyspunkt ved busskuret. Kostnaden vil derav være innenfor akseptabelt nivå
(ca. 20.000,- inkl mva) og også i tråd med håndteringen av lignende saker som er vedtatt av
trafikksikkerhetsutvalget.
Det vil være behov for innleie med bistand fra entreprenør for å frakte og skifte ut busskur,
antatt kostnad ca 6.000,- inkl. mva.
Selve arbeidet med tilpasning/fundamentering av nytt busskur utføres av vår
anleggsavdeling.
Med bakgrunn av forannevnte tilrår Kommunedirektøren at Trafikksikkerhetsutvalget vedtar
utskifting av busskur ved Valen samt etablering av nytt lyspunkt.
Forhold til overordna planverk:
Trafikksikkerhetsplan Frøya kommune
Økonomiske konsekvenser:
Dekkes inn av midler til trafikksikkerhet P 551328
Budsjettpost/kontostreng:
Debet kontostreng/beløp
Kredit kontostreng/beløp – ca 26.000 inkl mva
Ny saldo på den konto som blir belastet: Kr 486.121

Kjell Olav Sugustad
Øvre Valaveien 2
7270 Dyrvik

Frøya 02.06.2021

Frøya Kommune
Trafikksikkerhetsutvalget
Postboks 152
7261 Sistranda

Søknad om utskifting av busskur og opprettelse av lyspunkt i tilknytning
til dette.
På vegne av beboerne i og rundt området Valen og ”Valakrysset” vil jeg med
dette søke om utskifting av vårt gamle busskur som er bygd i treverk og har vært
modent for oppgradering i flere år. Eksisterende betongplate kan benyttes til
eventuelt nytt busskur.
Det blir flere og flere barnefamilier i området. Valen boligfelt har fortsatt mange
tomter for salg, så flere etableringer vil komme.
I tillegg til å bytte eksisterende busskur søker vi om opprettelse av ett lyspunkt i
nær tilknytning for å bedre trafikksikkerheten i området. Valakrysset forbinder
jo Utfrøyveien, Espnesveien og Valaveien – der er det veldig mye trafikk i
rushtiden ved arbeidstids start og slutt på Salmar InnovaMar, Salmars
oppdrettsbase Lillevalen samt skoletrafikken på morgen og ettermiddag. Dersom
det blir lys ved busskuret vil dette bedre sikkerheten betraktelig for alle de som
ferdes der i de mørke årstidene.
Grunneier der busskuret står i dag er Oddvar Espnes, han er orientert om
søknaden og støtter den fullt ut.
Vedlagt på neste side: kartutsnitt av krysset og plassering av busskuret.

På vegne av beboerne på Valen,
Mvh.
Kjell Olav Sugustad

Fra: Kjell Olav Sugustad [kosugustad@gmail.com]
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]
Kopi: Aleksander Søreng [Aleksander.Soreng@froya.kommune.no]
Sendt: 02.06.2021 08:11:03
Emne: Trafikksikkerhetsutvalget Søknad om busskur og lys Valen
Vedlegg: Søknad lys og busskur Valen.docx
Hei,
Vil med vedlagt søknad søke til trafikksikkerhetsutvalget om støtte til lyspunkt og busskur på
Valen.
Kopi til leder i utvalget, Aleksander Søreng.
Mvh.
Kjell Olav Sugustad
Øvre Valaveien 2
7270 Dyrvik
Mobil. 99536582

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Ann Magritt Glørstad
Arkivsaksnr.: 21/1261

Arkiv: Q37

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Trafikksikkerhetsutvalget
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester
BUSSLOMME PÅ DYRVIK
Vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Trafikksikkerhetsutvalget ber administrasjonen utrede og kostnadsberegne
opparbeidelse av parkeringsplasser og bedre plassering av container i sørlige del av
eiendommen gnr 28, bnr. 142.
2. Saken tas opp til ny vurdering i Trafikksikkerhetsutvalget når prosjektering og
kostnadsberegning jfr pk1 er foretatt.
Vedlegg:
Epost av 02.06.2021 fra Dyrvik grendalag v/Steinar Ervik
Bilder av 070921 og kartutsnitt i M 1:500, datert 070921
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Dyrvik grendalag v/Steinar Ervik sender den 02.06.2021 epost til Trafikksikkerhetsutvalget
og opplyser at det ved busslomme på Dyrvik mangler parkeringsplasser og at det er
feilparkering ved busslommen. Dette medfører at buss ikke får benyttet busslomme til
innkjøring i flere tilfeller.
I tillegg parkeres det også foran miljøbu og det hevdes også at en søppelcontainer er plassert
slik at den til tider hindrer bussen.
Det opplyses videre at det i forbindelse med turposter for Frøyatrimmen blir dette området
benyttet til parkering og hvor det skapes situasjoner som reduserer trafikksikkerheten.
Det foreslås å etablere 3 parkeringsplasser i søndre del av busslomme.
Til sist blir det opplyst at busslommen er et samlingspunkt for barn og unge.

Frøya kommune gjorde et stort løft på dette området for et par år tilbake i tid, ved å etablere
park and ride løsning for buss, utskifting av busskur og etablere belysning, samt reasfaltering
av området. ./. Det vises til vedlagte kart av 07.09.21.
Vurdering:
Det er foretatt en besiktigelse av området den 07.09.21 jfr vedlagte foto og det konstateres at
søppel-container er plassert utenfor asfaltert kjørefelt i sørlige del av området, som antagelig
kunne hatt en bedre plassering. Det anses mulig å opparbeide og anlegge parkeringsplasser i
sørlige del av dette området.
Arealet eies av Frøya kommune og har benevnelse gnr 28, bnr 142 i matrikkelen.
Det er ikke foretatt noen nærmere undersøkelser over omfanget av å etablere
parkeringsplasser på omtalte del av eiendommen, dette må i såfall vurderes av
trafikksikkerhetsutvalget og fremmes som en bestilling til administrasjonen.
Tiltak med opparbeidelse og anleggelse av parkeringsplasser så som grunnarbeid, grøfting,
overvannshåndtering og eventuell asfaltering med oppmerking må derfor kostnadsberegnes.
Forhold til overordna planverk:
Trafikksikkerhetsplanen for Frøya kommune
Økonomiske konsekvenser:
Ukjent p.t.

Fra: Dyrvik Grendalag [dyrvik@hotmail.com]
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 02.06.2021 08:44:04
Emne: Teknisk kontor/Trafikksikkerhetsutvalget(Busslomme på Dyrvik.)
Vedlegg:
Pga. manglende parkeringsplass og feilparkering er trafikksikkerheten ved busslomma på
Dyrvik ikke ivaretatt.Feilparkering gjør at bussen ikke kan kjøre inn på holdeplassen enkelte
ganger. I tillegg parkeres det foran Miljøbua.En søppelkontainer er også plassert slik at den
noen ganger er til hinder for bussen.Busslomma,som er et samlingspunkt for barn og unge er
også et utgangspunkt for turløypa som går til Skjelbruvatnet.(Frøyatrimmen).Det finnes
heller ikke parkeringsmuligheter for turfolket,som ønsker å gå denne turstien.Vi i Dyrvik
Grendalag observerer stadig situasjoner som går direkte på trafikksikkerheten på
Dyrvik.Etter at vi fikk nytt busskur for to år siden,ble det startet omgjøring av busslomma,der
deler av grøntarealet ble fjernet,slik at det skulle bli bedre plass til bussen.Dette arbeidet er
ikke fullført.Vi krever nå at Frøya Kommune opparbeider 3 parkeringsplasser og en plass til
kontainer i søndre del av busslomma.Det er det plass til.Vi mener disse problemene går
direkte på trafikksikkerheten og da skulle det være grunn til handling så snart som mulig.
Mvh. Dyrvik Grendalag v/Steinar Ervik.

Samvirkeveien 42
Dato:

07.09.2021
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Ann Magritt Glørstad
Arkivsaksnr.: 21/1399

Arkiv: Q80

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Trafikksikkerhetsutvalget
Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester
TRAFIKKSIKKERTHETSTILTAK FLATVAL
Vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtar at det søkes om redusert
fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t langs Fv 716 Langåsen/Staulvollen.
2. Det søkes om oppsett av skilt «skoleveg» og «barn leker».
3. Det søkes om siktutbedring vegkryss Fv716 til Flatøyveien (Øya) og ved vegkryss
Staulvollen/Flatvalveien.
4. Søknad om redusert fartsgrense på kommunal veg (KV20013) fra StaulvollkryssetFlatval avventes inntil fylkeskommunens behandling av denne søknad, pkt 1.
Vedlegg:
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
21/1399-1
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK FLATVAL
21/1399-2

TRAFIKKSIKKERTHETSTILTAK FLATVAL

Saksopplysninger:
Flatval grendalag har ved brev av 17.06.2021 fremmet søknad overfor
Trafikksikkerhetsutvalget i Frøya kommune om følgende trafikkforbedrende tiltak:
1. Det omsøkes fra 50 km/t til 40 km/t fartsgrense fra Stølvollkrysset til og med
Langåsen, dvs fram til krysningspunkt fram til Fv 716 (Sørfrøyveien). I tillegg er det
ønskelig at det etableres fartsdumper langs den omsøkte strekning.
2. Sette opp «Barn leker» skilt
3. Siktutbedring ved innkjøring til Flatøya
4. Fjerne midtrabatt (trafikkøy)ved Stølvollkrysset
5. Vurdere 40 km/t fartsgrense mot dagens 50 km/t fartsgrense fra Stølvolkrysset fram
til Flatval gamle fergeleie – (Flatvalvegen kv20013)

Statens vegvesens kriterier for vurdering av farsgrense på eksisterende veger, NA-rundskriv
2021/01 er bestemt at de skal benyttes ved vurderinger av riksveger, fylkesveger og private
veger.
De er også anbefalt brukt på kommunale veger.
Kriteriene legges til grunn i den videre vurdering av søknaden og dette saksframlegg.
Bakgrunnen for dette er å ha likhetsprinsippet som grunnlag for alle tiltak og vurderinger på
veger i kommunen.
Nullvisjonen er et bærende prinsipp for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og ligger også til
grunn for fastsettelse av fartsgrenser. I følge nullvisjonen har vegeier et ansvar for å
tilrettelegge for ønsket atferd og beskytte mot fatale konsekvenser av feilhandlinger.
Det nye fartsgrensesystemet er basert på fire grunnpilarer; menneskets tåleevne, vegens
geometri, trafikantenes forståelse og miljø. Fartsgrensene skal sikre en god balanse
mellom trafikksikkerheten, framkommelighetsmålene og de fire pilarene.
Vegnettet deles inn i tre hovedgrupper basert på vegens funksjon.
1) Veger med tilgjengelighetsfunksjon (adkomstveger): 30-40-50 km/t
2) Veger med blandet funksjon (adkomst og transportveger) 60-70-80 km/t
3) Veger med framkommelighetsfunksjon (transportveger) 90-100-110 km/t
Fartsgrensekriteriene er bygget opp rundt denne tredelingen.
Fartsgrensekriteriene er basert på bestemmelsene i vegtrafikkloven § 3 som omhandler
aktsomhet og § 6 som omhandler fartsregler. Men, aktsomhetskravet gjelder uansett
fartsgrense.
§ 3 Grunnregler for trafikk lyder som følger:
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare
eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor elle oppholder seg ved vegen.
§ 6 Fartsregler lyder som følger:
Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted,-fore-, sikt- og trafikkforholdene slik at det
ikke oppstår fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig
hindret eller forstyrret.
Nærmere om kriteriene for 30-40-50 km/t:
Trafikanter utenfor tettbebygd strøk* velger i hovedsak fartsnivå ut fra vegens fartsgrense,
linjeføring og bredde. I tettbebygde strøk er det først og fremst hensyn til andre
trafikantgrupper og bebyggelse langs vegen som det må tas hensyn til. Kriterier basert på
ÅDT og vegens utforming blir derfor i mindre grad aktuelt her. Fartsgrenser i tettbebygde
strøk må som oftest baseres på ønsker om å prioritere gående og syklende, kollektivtrafikk,
trafikksikkerhet, miljøforhold og ikke minst trivsel og trygghet for alle som ferdes på og
langs vegene. Dette vil fremme nullvekstmålet.

For trafikantene i tettbebygde strøk vil fartsgrensene kunne gjøres godt forståelig for
trafikantene dersom de brukes riktig. Det vil si at de viser ønsket og forsvarlig fartsnivå sett
i sammenheng med bebyggelse, aktivitet og arealbruk for øvrig langs vegen.
Veger og gater i tettbebygd strøk kan fort få en høyere fartsnivå enn ønsket. Da bør
utformingstiltak og eller overvåking gjennomføres. Det er ikke krav om fysiske tiltak for å
innføre fartsgrense lavere enn 50 km/t, men det er viktig å følge opp fartsnivået etter at
lavere fartsgrense er innført. Behov for slikte tiltak avgjøres i beslutningsprosessen, og
nødvendige tiltak som f.eks fartsdumper iverksettes.
Fartsgrensene bør helst gjelde for så lange strekninger som mulig da hyppige endringer er
vanskelig for trafikantene å få med seg. Punktskilting anbefales brukt der det kun er behov
for nedsatt fart på kortere strekninger, som for eksempel ved skoler.
*SSB’s offisielle definisjon for tettbebygde strøk er:
En husansamling der det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene normalt ikke
overstiger 50 m. Det er tillatt med avvik når det mellom husene er områder som ikke skal
bebygges, som parker, idrettsanlegg, industri eller naturlige hindringer som elver eller
dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en
avstand på 400 m fra tettstedskjernen.
Flatval grunnkrets hadde pr utgangen av 2019 en befolkning på 314 innbyggere og hvor
avstanden mellom husene generelt er mindre enn 50 m. Omsøkte vegstrekning anses derfor
som et tettbebygd strøk og vurderinger videre i saken er basert på dette grunnlaget.
Vegstrekningen Langåsen – Staulvollen er p.t. en fylkeskommunal vegstrekning fra punkt
FV716 S4D60 m 0 (endepunkt ved gamle fv 716 ved Staulvollen) og langs Langåsen til
punkt FV716 S4D60 m974. Siste del av vegstrekningen Langåsen mot knutepunkt til Fv716
på Sørføryveien har status kommunal veg med benevnelse Lyngøyan 5014 KV20232 S1D1
m0 – m85. Hva som bunner i at denne korte strekningen på 85 m fra FV 716 er kommunal
og resterende del av vegen fylkeskommunal, er for saksbehandler ukjent.
Frøya kommunestyre har imidlertid i møte den 28.02.19 sak nr. 20/19 vedtatt at vegene
Langåsen og Staulvollen på til sammen 1300 meter skal overtas som kommunale veger med
en del forutsetninger anført i ovennevnte sak. Bl.a. er det vilkår om at tekniske krav i
retningslinjer fra Samferdselsdepartementet skal oppfylles før formell overtakelse.
Saksbehandler har vært i dialog med fylkeskommunen om saken, og det opplyses derfra at
ved overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunen i 2020 er det en del
etterslep på saker til oppfølging, eksempelvis denne saken.
Fra Staulvollkrysset og ned langs Flatvalveien er denne en kommunal vegstrekning 5014 KV
20013 S1D1 m0 – m529 fram til vegkryss i vestlig retning hvor det er etablert industri,
videre går kommunal veg fra dette vegkryss med benevnelse 5014 KV20071 S1D1 m0 –
m50. Den kommunale vegen ned til Flatval har dermed to ulike vegnummer.

50 km/t er generell fartsgrense på veger og gater innenfor tettbygd strøk der særskilt
fartsgrense ikke er innført.
Kriterier for bruk av fartsgrense 40 km/t
Fartsgrense 40 km/t bør brukes på følgende strekninger i tettbygd strøk:
 Atkomstveger, samleveger og hovedveger.
 Hovednett for sykkel.
 Kortere strekninger som ikke er tilrettelagt for syklister, men som inngår som lenke i
et vedtatt framtidig hovednett for sykkel.
 Det forutsettes en viss sykkelaktivitet på strekningen.
Som anført i saken anses grunnkrets Flatval som et tettbebygd strøk med en blanding av
boliger, næring og industri. Det er ikke anlagt fortau eller gang-og sykkelveg langs
strekningen og vegen benyttes som skoleveg for elever fra 2. trinn og oppover. Med
bakgrunn i næringsaktiviteten er det en del tungtrafikk som ferdes langs vegstrekningen.
Det erfares også at det kjøres for fort langs vegen. En fartsreduksjon vil være med på å
dempe fartsnivået og redusere fare for ulykker. Dette vil være momenter som må vurderes
ved å redusere fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t.
Med bakgrun i grendalagets ønske om at trafikkøy ved Staulvollkrysset skal fjernes, er dette
spilt inn til fylkeskommunen våren 2021. Fylkeskommunen har meddelt at dette er en sak de
jobber med p.t. og har intensjon om snarlig å få fjernet denne trafikkøya.
Hva gjelder søknad om redusert fartsgrense langs kommunal veg fra Staulvollkrysset
anbefaler saksbehandler at fylkeskommunens behandling om redusert fartsgrense fra Fv 716
til Staulvollkrysset behandles før kommunen tar stilling til redusert fartsgrense her.
Dette med bakgrunn i at det anbefales mest mulig helhetlig fartsgrense langs slike
vegstrekninger idet trafikkbildet er av samme karakter på både den fylkeskommunale og
kommunale vegstrekningen.
Vurdering:

Jfr rundskrivets anbefalinger og intensjoner ser Frøya kommune behovet for at det vurderes å
redusere fartsgrensen langs vegen Langåsen/Staulvollen fra 50 km/t til 40 km/t. Dette
oppfattes som et omforent ønske og behov fra brukere av vegen idet grendalaget på Flatval
er initiativtaker til søknaden. Bakgrunnen for dette er at gående og syklende skal ha mest
mulig trygghet når de ferdes langs vegen i mangel av fortau eller gang- og sykkelveg.
Hvorvidt det vil være behov for fartsdumper ved en reduksjon av fartsgrense er usikkert. Det
anbefales å kartlegge fart og adferd før man tar en beslutning på å etablere fartsdumper eller
lignende tiltak.
Det anbefales at det skiltes «skoleveg» og «barn leker» langs den omsøkte strekning.
Det bes at det foretas siktutbedring ved innkjøring til kommunal veg ned til Øya og ved
trafikkøy ved Staulvollkrysset. Dette vil bedre trafikksikkerheten betraktelig i form av
større siktradius for både kjørende, syklende og myke trafikanter.
Forhold til overordna planverk:
Trafikksikkerhetsplan Frøya kommune

Fra: Flatval Grendalag [flatvalgrendalag@outlook.com]
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 17.06.2021 22:46:31
Emne: Trafikksikkerhetstiltak Flatval
Vedlegg:
Hei.
Først og fremst: Vi er veldig godt fornøyd med ny vei på Flatval 😊
Vi har fortsatt en del utfordringer i forhold til trafikksikkerheten gjennom grenda. Det er fortsatt mye
trafikk, høy fart og vi registrer en del uønskede situasjoner etter skoleveien. Vi ønsker å komme med
forslag til tiltak:
1. Forsøke å redusere farten til 40 km/t og fartshumper fra Størvoll kryssen og opp til Langåsen
(opp til fylkesvei).
2. Barnleker skilt
Så ønsker vi å påpeke at det er spesielt 2 plasser som er uoversiktlig både for bilister og
fotgjengere. Den ene plassen er bergknaus ved innkjørsel til Øya krysset, den andre er en uoversiktlig
strekning mellom midtrabatt og Husvatnet.
Midtrabatten er meldt inn som en sak tidligere av grendalaget, men vi ønsker også å nevne i denne
sammenhengen at dette også er et svært farlig kryss da flere velger lettvinte løsninger. Biler, lastebiler
og buss kjører på feil side av midtrabatt etter at veien ble lagt om, det fører til flere farlige situasjoner,
dette er også en del av den uoversiktlige strekninger nevnt over.
Vi må fortsatt påberegne en del trafikk i grenda med flere voksende bedrifter som blant annet Måsøval
Fiskeoppdrett, Frøy, Mowi, Hurran gård (kaffe), Dolen Frisør, Skarsvaag boat osv.. Barna sier selv at det
ikke er en sikker skolevei. Flatval er ei grend med god vekst, vi håper vi får gjort noen gode tiltak som er
med på å sikre en trygg skolevei for barna i fremtiden og alle andre myke trafikanter i grenada vår.
Vi har fartshumper fra fergeleiet og opp til Størvoll krysset. Her er fartsgrensen fortsatt 50, denne skulle
vel også vært litt lavere hvis man skal følge statens vegvesen sine anbefalinger?
Med vennlig hilsen
Tonje Abelsen og Anne Sofie Kristoffersen
Flatval Grendalag
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Saken skal behandles i følgende utvalg:
Trafikksikkerhetsutvalget
SØKNAD OM ETABLERING AV BUSSLOMMER OG BUSSKUR M/BELYSNING –
HOLAVEIEN, DYRØYA
Vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Trafikksikkerhetsutvalget slutter seg til at det søkes fylkeskommunen om etablering
av to-veis busslomme med busskur m/belysning ved Holaveien, Dyrøya, jfr vedlagte
kart i M 1:250 av 08.09.2021.
2. Administrasjonen beregner kostnadsestimat før saken oversendes Trøndelag
fylkeskommune for behandling.
Vedlegg:
 Bilder av egnet arealer for busslommer
 Kart av 08.09.2021 i M 1:250
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
21/1907-1
SØKNAD OM ETABLERING AV BUSSLOMMER OG BUSSKUR
M/BELYSNING – HOLAVEIEN, DYRØYA

Saksopplysninger:
Dyrøy grendalag har ved muntlig henvendelse bedt om at det etableres busslommer med
busskur og belysning ved avkjøring til Holaveien, langs Fv 6466 Dyrøyveien.
Saksbehandler har i juni 2021 vært i telefonmøte med fylkeskommunen om tiltaket og det ble
enighet om at saken sendes inn ved årlig invitasjon til søknad om tiltak fra fylkeskommunens
trafikksikkerhetsmidler.

Vurdering:

Ved avkjøring til Holaveien er det flere skolebar som benytter skoleskyss langs denne
strekningen og øvrige beboere. Det er en betydelig mengde boliger i området og det er behov
for at det etableres to veis busslommer med busskur og belysning.
Det er i nordlig retning mot Dyrøya allerede etablert en avkjøring (møteplass) på vestre side
av Fv 6466 med vegreferanse S1D1 m6933 som benyttes av skolebuss og annen
kollektivtrafikk for av- og påstigning slik at denne anses godt egnet for å få plassert et
busskur i ytterkant av denne.
Det er fra fylkeskommunen signalisert at det er ønskelig med to-veis busslommer for å øke
det trafikksikkerhetsmessige aspektet. Det er egnet arealer på østsiden av avkjøringen med
vegreferanse Fv 6466 S1D1 m6933 (møteplassen) men det må påregnes noe fylling og
toppdekke med grus og asfalt for å lage avkjøring og busslomme med busskur her. Av
kartgrunnlaget (kommunekart) viser denne et behov for ca. 1 – 1,5 meter fylling for å komme
på samme kote som fylkesvegen og møteplass på vestsiden.
Det bør etableres fotgjengerovergang mellom busslommene idet det langs denne
veistrekningen er 50 km/t fartsgrense og dermed kommer inn under vilkårene der
fotgjengerovergang kan etableres.
Begge arealene ligger på gnr 1431/13 og eies av Trøndelag fylkeskommune slik at
grunneiererklæring ikke anses nødvendig.
Administrasjonen vil foreta en nærmere masseberegning og kostnadsestimat før saken
oversendes fylkeskommunen for behandling.
Forhold til overordna planverk:
Trafikksikkerhetsplanen i Frøya kommune
 Trafikksikker kommune
 Trafikksikker skolevei
Økonomiske konsekvenser:
Søknad TSU-midler fylkeskommunen
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