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Vedtak VD-3 R-19. Nytt signalregulert gangfelt på fv. 561 Skjergardsvegen i 

Fjell kommune. 

Vi viser til deres søknad datert 26.11.2018. 

 

Den opprinnelige søknaden var mangelfull, «tynn» og svakere enn det en kan forvente av en 

slik søknad. Vi har gitt en tilbakemelding på dette i e-post datert 23.04.2019. Deretter har vi 

fått en del tilleggsopplysninger, men søknaden framstår fortsatt som lite oversiktlig. Vi 

oppfordrer til at kvaliteten på framtidige søknader tilpasses kravene i håndboka og 

presisering i nevnte epost. 

 

Vegdirektoratet er ikke overbevist om at dette er den beste løsningen i området, men vi har 

likevel under tvil valgt å godkjenne søknaden. 

 

Med hjemmel i «Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og 

anvisninger (skiltforskriften)» av 7. oktober 2005, § 30 fatter Vegdirektoratet med dette 

følgende vedtak: 

 

Trafikk i gangfelt på fv. 561 Skjergardsvegen ved Kolltveitlia i Fjell kommune signalreguleres 

som beskrevet i sak 18/198486 under forutsetninger som beskrevet under.  

 

Føringer/forutsetninger for vedtaket: 

Et slikt signalregulert gangfelt vil medføre en del forsinkelse både for kryssende fotgjengere 

og trafikken på fv. 561. Det er fare for at en del fotgjengere vil forsøke å krysse utenfor 

gangfeltet for å slippe å vente på grønn mann. Særlig kan dette være en utfordring for de 

som skal nordover på gangveg eller til busstopp. Vegdirektoratet forutsetter at det 

gjennomføres tiltak som sikrer at det nye signalregulerte gangfeltet blir den foretrukne 

kryssingen av fv. 561 for alle fotgjengere i dette området. 
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Vedtaket er gyldig fra den dagen anlegget igangsettes, og dato for dette bes meddelt oss. 

 

 

Vi minner om at større endringer eller ombygginger av anlegget må søkes om og godkjennes 

av Vegdirektoratet.   

 

 

 

Transportavdelingen 

Med hilsen 

 

 

Guro Ranes 

Avdelingsdirektør       Arvid Aakre 

         Sjefsingeniør 
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