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Utvalgssak

Møtedato

Sorte Grendehus - trafikksikkerhetstiltak
Rådmannens forslag til vedtak:
Med forbehold om politimesterens uttalelse vedtar Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg med
hjemmel i Vegtrafikklovens § 6 og skiltforskriftenes § 26 og delegeringsreglementets pkt. 9 at
strekningen med særskilt fartsgrense 60 km/t langs Kv 06 utvides med ca. 250 meter. Redusert
fartsgrense vil da gjelde forbi både busslomme Eidumslia og Sorte Grendehus.
Nødvendig skilting er vist på skiltplan S-221, datert 09.01.2012.
Utgiftene ca. kr. 1.000,- dekkes av konto vedlikehold kommunale veger, trafikksikkerhet.
Til formannskap, komiteer, nemnder:
1.
2.
3.
4.

Brev fra styret i Sorte Grendehus
Kartvedlegg
Skiltplan S- 221
Oversiktskart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger
I 2007 kjøpte Sorte Grendelag det gamle bedehuset i bygda og har restaurert huset som i dag
benyttes til grendehus. Huset har en kapasitet på 60 – 80 gjester og benyttes til forskjellige
arrangement som bl.a. bursdager, bryllup og konfirmasjon.
Grendehuset ligger ved Kv 06 hvor fartsgrensen er 80 km/t. Parkeringsplassen foran huset ble
utvidet en del, men er fortsatt for liten slik at det blir en god del parkering langs kommunevegen.
Det er ikke gatelys langs vegen og styret for grendehuset frykter ulykker ved ferdsel til og fra
bilene som parkerer langs vegen. Også besøkende barns lek i områdene utenfor grendehuset
utgjør en risiko. De retter derfor en henvendelse til Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg hvor de

ber om at utvalget fatter vedtak om å sette ned fartsgrensen til 40 km/t, anlegge 2 fartshumper
og montere 2 gatelys langs Kv 06 ved Sorte Grendehus.
I Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid har Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg prioritert
utbygging av gatelys i perioden 2011 – 2014. Her er ikke Kv 06 tatt med. Kommunale gatelys
blir ikke utbygd eller tatt over som enkle lyspunkt, men langs prioriterte vegstrekninger.

Vurdering
Når det gjelder fartsgrensen langs Kv 06 er det en strekning med særskilt fartsgrense 60 km/t
ved busslomme på toppen av Eidumslia. Herfra er det bare ca. 150 meter bort til Sorte
Grendehus. Ved å utvide denne strekningen med ca. 250 meter vil hastigheten på trafikken forbi
grendehuset bli redusert.
Ytterligere reduksjon i fartsgrense og supplering med fartshumper vil her være i strid med
kommunal praksis da dette blir benyttet i boligområder og ved skoler. Enkle gatelyspunkt som
det her søkes om vil ikke bli prioritert utbygd.
Rådmannen vil anbefale at Sorte Grendehus bygger ut tilstrekkelig parkeringsareal slik at
parkering langs kommunal veg kan unngås. Det vil da også være mulig å skjerme brukere av
grendehuset med gjerde mot trafikkert veg.

