
Fra: Fonnesstraumen Velforening 
Sendt: onsdag 24. mars 2021 22:10 
Til: asbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no <asbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no> 
Kopi: 'Helge Nyheim' <henyheim@broadpark.no>; christian.skre@hotmail.com 
<christian.skre@hotmail.com> 
Emne: Innspill til trafikkforsikringsplan 

Til Austrheim kommune v/ Asbjørn Nagell Toft 
Fonnesstraumen velforening behandlet forespørsel om innspill til trafikksikringsplanen i styremøte 23. 
mars og har følgende innspill. 

Bakgrunn: 
Området Fonnesstraumen Øst med Arihamrane og Straumshaugane (5953 Fonnes) er nå etterhvert blitt 
et stort boligområde med pr. idag ca 50 boenheter. Ytterligere ca 10-20 boenheter er under bygging eller 
er planlagt utbygd. Beboerne er av forskjellig alder med et betydelig innslag av unge beboere med barn 
og ungdom. Det ventes at flesteparten etter hvert vil fortsette på videregående skole. 

Innspill: 
I denne sammenheng mener velforeningen at busstopp ved Fonnesstraumen bro østside bør flyttes. 
Stoppet benyttes av skoleungdommer med adresse Arihamrane og Straumshaugane og som går på 
videregående skole i Mastrevik. 
Det er idag stor trafikk på Rv 565 Austrheimsvegen, spesielt morgen og ettermiddag og 
skoleungdommene må gå 2-300m langs denne uten fortau og gjennom en uoversiktlig skjæring for å 
komme til busstopp. På ettermiddag må også elevene krysse riksvegen for å komme seg inn i 
Vardetangen(vegen) og videre til Arihamrane/Straumshaugane. 
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Fonnesstraumen velforening mener derfor at busstoppet må flyttes til krysset 
Austrheimsvegen/Vardetangen (vegen) nordvestside, se vedlagte kartskisse. 

Busstopp må utformes som en snuplass/avkjøringsområde for bussen med holdeplass i senter slik at det 
er felles stoppområde for begge reiseretninger. Se også eksempel fra området Fv 57 
Mongstadvegen/Storemyra som også er vedlagt. 

Videre må det etableres fortsettelse av fortau langs Vardetangen(vegen) sørvestside fra Straumshaugane 
til Austrheimsvegen for å sikre trafikksikker tilgang den nye bussholdeplassen, se kartskisse. 

Ta gjerne kontakt med oss om dere trenger mer informasjon. 

Mvh 
For styret, 
Helge Nyheim, leder 
Christian Dreyer Skre, styremedlem 
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