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71171558 

 

14.01.2019 

 

Til:  

 

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN 2019–2022 – INNKOMNE MERKNADER ETTER MELDING OM OPPSTART 

 

Det blei varsla melding om oppstart av arbeid med revisjon av trafikktryggingsplanen den 11.01.2018. Frist 

for å kome med merknader vart sett til 28.02.2018, og det kom inn totalt 25 merknader, nedanfor er disse 

kort referert og kommentert (merknadane i si heilheit er vedlagt saka): 

 

 

MERKNADAR FRÅ OFFENTLEG MYNDE 

 

Merknad frå Statens vegvesen Region Midt, datert 06.02.2018 

 

-Kommunen bør vurdere å halde folkemøte for å involvere innbyggarane tidlegast råd i prosessen 

-Kommunen bør involvere lag og organisasjonar og innhente innspel frå forskjellige interessegrupper 

-Statens vegvesen si handbok V772 kan leggast til grunn for innhaldet i trafikksikringsplanen 

-Måla og tiltaka i planen må rettast mot problema som er i kommunen  

-Problemområde må registrerast og analyserast som eit ledd i arbeidet 

-Kommunale trafikksikringsplanar skal omhandle haldningsskapande arbeid 

-Det er viktig at kommunen vurderer og prioriterer tiltak på fylkesveg 

-Tiltak som vert foreslege i planperioda må gjenspeile seg i kommunen sin økonomiplan 

 

MERKNADAR FRÅ RÅD OG UTVAL 

 

Merknad frå rådet for likestilling av funksjonshemma, datert 01.02.2018 

 

-Arbeidet med trafikktryggingsplanen må utsettast til kommuneplanen sin arealdel er revidert 

-Ønsker statusrapport over gjennomførte tiltak 

 

Merknad frå ungdomsrådet, datert 02.02.2018 

 

-Ønsker avkøyringslomme ved avkøyringa til byggefeltet på hollingen på strekninga mot ferjekaia. Slik 

situasjonen er i dag kan det skape farlige situasjonar om nokon skal rekke ei ferge. 

- Ønsker avkøyringslomme ved krysset der ein køyrer inn til Bunnpris Hollingen på same grunnlag 

-Ønsker miljøgate inkludert overgangsfelt og midskille i vegen på området Soltun – Bunnpris Gossen 
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-Ser positivt på haldningsskapande kampanjar på skulane og utdeling av refleks 

Ønsker økt fokus på vaksne og bruk av refleks 

 

Merknad frå eldrerådet, datert 19.02.2018 

 

-Ønsker meir synleg politi, og meir kontrollar på øya og fastlandsdelen av kommunen 

-Det er uoversiktlige avkøyringar i kryssa til Eidskremfeltet, Mevoldfeltet og Holingen ferjekai 

 

Merknad frå FAU ved Julsundet skule, datert 28.02.2018 

 

-Ønsker rundkjøring ved Hollingskrysset med undergang for gåande og syklande 

-Ønsker redusert fartsgrense på fylkesvegen i Julsundet 

-Ønsker rundkøyring med avkøyrsle frå fylkesveg til barnehagen og skulen 

-Ønsker autovern mellom gangveg og bilveg, dette er spesielt viktig i skjeringa 

-Ønsker avvikling/flytting av to busstopp: Fanghol og austsida av Hagåsgarden, det går ikkje veg frå disse 

og trafikantane må ut på fylkesvegen for å kome seg vidare 

-Ønsker lys og asfalt kring gamlevegen 

-Trafikken til/frå Ingeborgs veg, Hollingsetervegen og Hollingsbukta må samlast i ei rundkøyring ved 

Hollingkrysset 

-Undergang vest for skulen bør renoverast, den har for rette kurver, og for bratt tilkomst 

-Ønsker gangveg med lys på strekninga Hollingenkrysset - ferjekaia 

-Ønsker ny gangveg frå ferjekaia og opp til byggefeltet, den eksisterande er for bratt 

 

Merknad frå FAU ved Gossen barne og ungdomsskole, datert 28.02.2018 

 

Ønsker fokus på fylgjande område: 

 

-Trafikksituasjonen i sentrumsområdet (tusenårsplassen-skulevegen, Aukraringen i forhold til 

gåande/syklande) 

-Parkering ved skulen 

-Trafikken mellom skulen og framtidig kulturhus 

 

Merknad frå Barnebo barnehage, datert 28.02.2018 

 

-Ønsker gang- og sykkelveg i retning Hjertvika frå Hukkelberg grunna Auke i trafikk når nytt 

barnehagebygg er ferdig i 2020, og grunna større utfart frå barnehagen på tur når 3-5-åringana flytter inn 

i det nye bygget. 

-Ønsker tryggare avkøyring mot Hjertvik når ein kjem frå Aukrasanden, krysset er uoversiktleg. 

-Fartsgrensa forbi barnehagen si innkøyring bør reduserast til 40 km/t 

-Ved omgjering til rundkøyring på Hukkelberg i samband med Kjerringsundet må det takast omsyn til at 

grupper av barn skal på tur og skal krysse vegen ved rundkøyringa. 

 

MERKNADAR FRÅ LAG OG ORGANISASJONAR 

 

Merknad frå Gossen idrettslag, datert 14.02.2018 

 

-Ønsker gang- og sykkelveg og gatelys på strekninga fra Riksfjordvegen og frem til Riksfjord stadion  

-Ønsker ferdigstilling av parkeringsfasilitetene ved Aukrahallen/Aukra kirke 

 

MERKNADAR FRÅ VELFOREININGAR OG GRENDALAG 

 

Merknad frå Hjertvik vel, datert 05.02.2018 
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-Skulebussen kjem frå Horrem om morgonen og stoppar i svingen mot Tangen for å ta på barn og 

tilsvarande når borna kjem heim, det betyr at trafikken begge vegar stoppar opp når bussen stoppar sidan 

den stopper midt på vegen. Foreldra opplever dette som uoversiktleg og usikkert. 

- Ei løysing kan være å bruke areal mellom Tangevegen, Hjertvikvegen og Røysavegen til å lage ei sløyfe 

der bussen kan køyre av vegen, og flytte eksisterande busskur lengre nordover. På den måten vil barna 

vente på ein tryggare stad, og bussen kan svinge heilt av vegen både ved av og påstiging. 

-Ei anna løysing er å lage busslomme på kvar side av Tangenvegen med busskur på begge sider av vegen, 

slik at bussen kan køyre heilt av vegen på begge sider. 

 

Merknad frå Eidskrem vel, datert 26.02.2018 

 

-Ønsker autovern langs den trafikkerte hovudvegen på strekninga mellom Eidskrem byggefelt – Julsundet 

skule. Mesteparten av gangvegen går parallelt med hovudvegen med kort avstand mellom. Vegen er 

sterkt trafikkert og det har vore ulukker der bilar har kome over på gangvegen. 

-Ønsker at fartsgrensa gjennom heile Julsundet vert sett ned til 60 km/t. 

 

Merknad frå Hoksnes velforeining, datert 22.02.2018 

 

-Velforeininga er bekymra for trafikktryggleiken for elevane våre i vidaregåande skule, då busselskapet 

Fram setter av elevane på Hoksnesskiftet, om lag ein kilometer frå vårt busstopp. Elevane har lang nok 

reiseveg om dei ikkje må gå dei siste 20 minutta heim i tillegg.  

 

Merknad frå Løvik og Skarshaug vel, datert 19.02.2018 

 

-Velforeininga ønsker prioritet når det gjeld gang- og sykkelveg fra krysset ved klippen og langs 

Løvikvegen og inn til Løvika. Det er mange mjuke trafikantar som bruker vegen til å frå skulen, og på 

kveldstid er det mange som nyttar tilboda som er av aktivitet på Riksfjord. 

-Som vedlegg til merknaden er det eit kart som viser 14 punkt langs Løvikvegen som det bør gjerast noko 

med, hovudsakleg gjeld dette tiltak som å montere sykkelbom, uoversiktleg veg grunna mykje vegetasjon, 

skilt som viser av/påstigning for buss, uoversiktlig kryss og bakketopp, samt kurve med dårleg sikt. 

 

Merknad frå sameiget Hollingsbukta, datert 08.02.2018 

 

Velforeininga ønsker at følgande punkt blir tatt med i trafikktryggingsplanen og gjort noko med: 

 

-Kryssing av veg ved Hollingkrysset 

-Veglys på strekninga Hollingkrysset – ferjekaia 

-Avkøyring ned mot bustadfelt Hollingsbukta 

-Avkøyring ned mot ferjekaia 

-Ønsker nedsett fartsgrense i Julsundet 

 

Merknad frå Smågetoppen grendalag, datert 08.03.2018 

 

-Grendalaget ønsker prioritet når det gjeld gang- og sykkelveg frå Smågekrysset til Sørhola (ved Ilestad), 

så langt gatelysa går i dag. 

-Ønsker at vegane på Småge vert skilta. 

 

MERKNADAR FRÅ PRIVATE 

 

Merknad frå Olve Bolsønes, datert 17.01.2018 
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-Ønsker at kommunen prioriterer trygg kryssing av vegen i Hollingenkrysset. 

-Bolsønes har gjennomført teljing av antal passeringar over krysset per døgn, noko som viste nesten 400 

passeringar. 

 

Merknad frå Bjørg Hukkelberg, datert 22.01.2018 

 

-Ønsker vikeplikt for dei som kjem frå Buktavegen og skal inn på Nautnesvegen. 

 

Merknad frå Berit Midthaug, datert 22.01.2018 

 

-Ønsker betre lystilhøve ved barnehagen på Riksfjord. 

-Ønsker trafikklys på strekninga Solem – Riksfjord. 

 

Merknad frå Andreas Hollingsholm, datert 25.01.2018 

 

-Ønsker gatelys på strekninga mellom Hollingsholmen fergekai og «Holmaskifte» (vegkryss ved Julsundet 

torg). Dette er ein av dei mest trafikkerte vegane i Aukra kommune. 

-Det må ordnast med betre skilting i samband med ferjekaia på Hollingsholmen. Mange som er her for 

fyrste gong køyrer feil, og det oppstår mange farlege situasjonar. Trailere rygger dagleg opp frå ferjekaia 

når dei har køyrt feil. 

-På ferjekaia finst det ikkje kart med stadnamn. Det står eit skilt på Julbømyra om Hollingsholmen 7 km, 

men etter dette finst det ikkje fleire. For tilreisande kan det være vanskeleg å finne ferjeruter og GPS 

reisemål. 

 

Merknad frå Oddny Elin Hukkelberg, datert 30.01.2018 

 

-Viser til ein hekk på Hukkelberg som hindrar sikt ved utkøyring med bil. 

-Ønsker fotgjengarfelt. 

-Etter at fartsgrensa vart sett ned i sentrum er farta høg her fordi bilistane skal ta igjen tapt tid. 

 

Merknad frå Roger Øien, datert 05.02.2018 

 

-Ønsker gang- og sykkelveg langs Nyhamnvegen. Det er kun eit stykke på om lag 600 meter som manglar 

gangveg, og her er det i tillegg 80-sone, noko som utgjer ei fare for dei mjuke trafikantane som ferdast 

langs denne vegen. 

-Vedlagt merknaden er det eit kart som viser strekninga det gjeld. 

 

Merknad frå Rolf Terje Vestnes, datert 06.02.2018 

 

-Ønsker undergang/overgang i krysset ned til Hollingsholmen ferjekai. 

-Bor på Torhaugmyra, og vel æ køyre borna på skulen framfor å la dei gå på grunn av dette krysset. 

 

Merknad frå Asta Pauline Kjellnes og Kristoffer Nilsen, datert 27.02.2018 

 

-Ønsker gang- og sykkelveg på strekninga frå Rødaleira og ut til Rindarøya. 

-Meiner fartsgrensa som er sett til 80 km/t ikkje er forsvarleg grunna ein uoversiktleg bakketopp, og 

dårlegare vegstandard. 

 

Merknad frå Ane Nauste Sandnes og Sturle Starheim, datert 28.02.2018 

 

-Ønsker at Hauglandsvegen vert oppgradert til liknande standard som elles i kommunen, vegen er blaut 

med mange hol og ujamnheiter, og strekninga har i tillegg fartsgrense på 80 km/t, og ingen gangveg eller 
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belysning, noko som skaper mange farlege situasjonar, til dømes når køyretøy må svinge unna store hol, 

samstundes som mjuke trafikantar ferdast langs vegen. 

-Den dårlege vegstandarden fører til stor slitasje på køyretøy. 

-Ved tørt vær er det store plager med støv for vegen, både for dei som ferdast langs vegen, og for 

nærliggande bustader. 

 

Merknader innkomne etter frista (blir tatt med i det vidare arbeidet etter samtale med den det gjeld) 

 

Merknad frå Frode Aleksandersen, datert 05.09.2018 

 

-Ønsker at det vert utført tiltak for å redusere fartsgrensa, og sikre trygg ferdsel forbi gardstunet hans på 

Tangenvegen 121. 

-Ønsker at fartsgrensa vert redusert, og at det vert skilta på strekninga. Trafikken har auka vesentleg dei siste åra på 

grunn av campingplassen som ligg om lag 1,5 km vest for hans eigedom. Det har og vore ei auke i tungtrafikken til å 

frå Vicenco. 

-Bustadhuset og fjøsen hans ligg 9 meter frå vegen og dei må ferdast langs vegen for å kome til og frå fjøsen, og dei 

må og krysse vegen for å kome til bygningar som ligg på andre sida av vegen. 

 

Merknad frå Rune og Anne Beate Skeide, datert 09.10.2018 

 

-Ønsker at det vert utført tiltak på strekninga ved Frænveien 100/105 der dei bur. 

-Det er 50-sone langs strekninga, men sjølv om det er skilta ser det ikkje ut til å hjelpe då det likevel kjøres fort her. 

-Dei har fjerna ein granhekk langs vegen, samstundes som det har kome opp autovern mot kanal. Autovernet har 

gjort at vegen vert smalare, og dermed farlegare for mjuke trafikantar. I tillegg har bilistane fått god oversikt, slik at 

det kan køyrast enda fortare. 

-Situasjonen er så pass alvorleg at politiet har vore kontakta, og dei nærast dagleg vurderar anmelding av bilistar som 

meir enn doblar fartsgrensa. 

-Dei tør ikkje la 7. klassingen sin sykle til skulen på grunn av trafikkbiletet på morgonen og etter skuletid. 

-Dei ønsker snarlege tiltak, anten i form av fysiske hinder eller eventuelt gang og sykkelveg. Det er heller ikkje gatelys 

på strekninga, noko som har vore etterlyst i fleire år. 

 

Merknad frå Gossen feriesenter, datert 18.10.2018 

 

-Edvin Magne Nybø viser til kommunestyresak 5/18 frå februar 2018, der det i særutskrifta (saksframlegg med vedtak) 

var kome med eit tilleggsforslag frå representanten Håkon Inge Sporsheim som sa at gangveg langs fylkesveg 217 må 

inn i trafikktryggingsplanen. Nybø etterspør status i dette arbeidet. 

 

 

 

Merknader innkomne etter presentasjon i Aukra kommunes Leiargruppe 21.11.2018. 

 

Merknad frå Julsundet skole 

 

- Betre tilrettelegging for buss langs Fylkesveg 662. Busstopp ved Fanghol bør få 

gangvegforbindelse ned til Hollingsetervegen slik at ungane slepp å krysse fylkesvegen. 

 

 

Merknad frå Barnebo barnehage 

 

 Riksfjord 

 

- Gang/ sykkelveg frå krysset Riksfjordvegen/ Hauglandsvegen. 

- Betre belysning ved innkøyring til bassengdel – tilsett parkering. 

 

Hukkelberg 

- Fortau langs Hjertvikvegen forbi innkøyrsle Furutun. 
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- Nedsett fartsgrense til 40 km/t ved Hjertvikvegen, forbi Furutun barnehage. 

 

 

 

Merknad frå Folkehelsekoordinator 

 

- Auka beredskap frå politiet og meir førebyggjande arbeid i skolen. 

- Auka fokus på å få på plass gang/ sykkelveg Mordal- Eidskrem og Hollingen/ Hollingsholmen. 

Eventuelt kan ny vegtrase inn til bustadfelt Kobbevika nyttast som del av traseèn. 

- Revisjon av falma vegskilt. 

- Søkje om nedsett fart gjennom Julsundet. 

- Betre tilrettelegging for buss langs Fylkesveg 662. Busstopp ved Fanghol bør få 

gangvegforbindelse ned til Hollingsetervegen slik at ungane slepp å krysse fylkesvegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


