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Fv. 460 - Trafikksikkerhet for myke trafikanter på Grønørbrua - Orkdal
kommune
Viser til dine henvendelser om uttalelse fra Statens vegvesen gjengitt i saksdokumenter i
Orkdal kommune i forbindelse med saksfremlegg i Hovedutvalg teknikk i Orkdal kommune.
(sak 7/16).
Vi beklager at du ikke har mottatt et formelt svar på dine henvendelser, men viser til at du
har mottatt redegjørelse av de faktiske forhold, så langt det har latt seg undersøke, i form av
e-post. Sen tilbakemelding skyldes også manglende respons fra Orkdal kommune på vår
henvendelse.
Det vises til at det i saksfremlegget i sak som nevnt ovenfor finnes følgende sitat, som skal
være fra Statens vegvesen: «I følge Statens vegvesen er stenging av ett kjørefelt og
lysregulering ikke en aktuell løsning, da dette vil føre til dårlig trafikkavvikling i nærliggende
kryss/rundkjøring.»
Det viser seg at Orkdal kommune i forbindelse denne saken kun har gjort en muntlig
henvendelse til vår Vegseksjon og ikke hit til Plan og trafikkseksjonen. Vi ville vært rett
adressat. Vegseksjonen oppfattet ikke at dette dreide seg om innhenting av uttalelse til
planarbeid og til ønsket om uttalelse angående sikring av skoleveg på Grønørbrua. Muntlig
tilbakemelding fra Statens vegvesen har derfor vært gitt med ensidig fokus på konsekvenser
for trafikken over brua som følge av en signalregulering. Følgelig kan sitatet som er gjengitt
i saksdokumentene ikke sies å være en fullverdig uttalelse til planarbeidet, og spesielt en
vurdering av trafikksikkerheten for myke trafikanter.
Riktig høringsinstans ved planarbeid og innhenting av vurderinger knyttet til
trafikksikkerhet, herunder skolevegtrafikk, er Plan- og trafikkseksjonen. Vi beklager at
Statens vegvesen har blitt tillagt uttalelser som ikke tar hensyn til de myke trafikantene.
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Vi forventer at Orkdal kommune ved videre arbeid tar kontakt med oss for å få en grundig
vurdering av trafikksikkerheten for myke trafikanter.
Orkdal kommune er orientert med gjenpart av dette brevet.
Med hilsen

Erik Jørgen Jølsgard
Seksjonssjef

Sjåland Beate Solveig Gamst
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