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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet er positiv til at Årosveien fra krysset med Årossanden (Åros camping) og fram
til rundkjøring blir forkjørsveg på lik linje med strekningen fra Hølleveien og frem til kryss
Årossanden. Formannskapet anmoder administrasjonen å kontakte vegvesenet med tanke på en
felles saksfremstilling og vedtak for den kommunale og fylkeskommunale strekningen av
vegen. Investeringsutgifter på ca 35.000,- forutsettes dekket ved å omdisponere midler fra
prosjektnummer 1771 «erverv av grunn» til eget prosjektnummer.

Bakgrunn for saken:
Vegvesenet omgjorde FV-152 (Årosveien) til forkjørsveg i 2013. Høringen før dette ble
behandlet av formannskapet som gjorde merknad om at de ønsket forkjørsveg forbi avkjøring
til Årossanden (Åros camping). Ved Vegvesenets skilting av vegen er dette ikke hensyntatt.
Formannskapet har på bakgrunn av dette bedt om sak fra administrasjonen hvor de ønsker å ta
stilling til videre skiltregulering av den kommunale Årosvegen samt avkjøringen til
Årossanden (Åros camping) fra fylkesvegen.
Saksutredning:
Administrasjonen har undersøkt med Vegvesen om mulighet for felles saksbehandling ift
forkjørsvegregulering av avkjøring til Åros camping (Årossanden) samt hele eller deler av den
kommunale delen av Årosveien. Dette er Vegvesen positive til.
På bakgrunn av interne diskusjoner i enheten og med leder av 0-visjonen foreslår
administrasjonen at både avkjøring til Årossanden (Åros camping) samt alle vegkryss på den
kommunal Årosveien inn til rundkjøring forkjørsreguleres. Det vil si trafikk fra områdene
Krossnesveien, Tjønnebakken/Tjønneheia, Tjønneveien, Tjønnemyra, Åros barnehage,
Tjønneskåra, Tjønnelia samt Årossanden (Åros camping) må vike for trafikk på Årosveien. Fra
disse vegene er det ca 230 boliger. Årosvegen har i dag fartsgrense 40 km/t og forhøyde
gangfelt.
Begrunnelser for dette er:
 Vegen inn til rundkjøring er i dag er en busstrase.

 Årosveien har gang- og sykkelveg helt frem til enden ved rundkjøringen.
 Vegen kan klassifiseres som en overordnet veg/samleveg og har en høyere
trafikkbelastning en tilstøtende veger.
 Den fylkeskommunale og kommunale veien oppfattes trolig av den vanlige trafikant
som ens og likartet. Det finnes ingen tydelig grense mellom den fylkeskommunale og
den kommunale veien.
Jamfør trafikksikkerhetshåndboken viser undersøkelser at veger som blir forkjørsregulert får en
noe høyere gjennomsnittsfart. Men undersøkelser viser også at vikeplikten for gangfelt
overholdes i noe større grad på en forkjørsveg.
Kostnader til skilting og merking i asfalt er anslått til ca. kr. 35.000,- inkl mva.
Etter vedtak i formannskapet vil administrasjonen igangsette formell saksbehandling ift
forkjørsregulering av Årosveien.

Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.

