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1 Innledning 
Sweco fikk i oppdrag av Statens vegvesen å gjennomføre trafikksikkerhetsinspeksjon (TS-
inspeksjon) av eksisterende veg, Fv 202, i Midsund kommune. Det er ikke gjennomført TS-
inspeksjon av strekningen tidligere. 
 
Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for ny E39 parsell Vik-Julbøen, «Kryssing 
Romsdalsfjorden». Denne reguleringsplanen skal ferdigstilles i løpet av 2016. Fv 202 er 
eksisterende veg som ligger inntil/i tilknytning til planområdet, men som i utgangspunktet 
ikke er omfattet av vegprosjektet. Byggingen av E39 Vik-Julbøen vil i anleggsfase påvirke 
trafikkgrunnlaget på fv 202 i form av økt trafikkmengde og tungtrafikk. Etter utbygging er 
det sannsynlig at trafikkgrunnlaget reduseres til omkring dagens nivå. Det må i 
byggeperioden påregnes noe anleggstrafikk, men masser fra anlegget er tenkt fraktet ut 
med båt fra Opstad slik at anleggstrafikken på selve Fv 202 vil bli lav. 
 
Med bakgrunn i dette er det aktuelt å foreta en TS-inspeksjon for derved å avdekke svake 
partier/ulykkespunkter/farlige forhold og vurdere risiko forbundet med disse ved den 
forventede trafikkbelastningen. 
 
Inspeksjonsbefaringen ble gjennomført av følgende personer: 
Navn Arbeidsgiver Deltakelse i prosjektet 
Henning Myrland Sweco Inspeksjonssleder 
Erik Olufsen Sweco Medarbeider, utarbeidelse av rapport 
Lars Erik Moe Statens vegvesen Oppdragsgiver 
Asta Krattebøl Statens vegvesen Oppdragsgiver 
Inge Rakvåg Midsund kommune Teknisk sjef Midsund kommune 

 
I tillegg deltok følgende personer på oppstartsmøtet: 
Navn Arbeidsgiver Deltakelse i prosjektet 
Roar Vikhagen Statens vegvesen Medarbeider 
Marianne Amundsen Statens vegvesen Medarbeider 
Geir Hatlelid Statens vegvesen Medarbeider 
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2 Inspeksjonsobjekt 
Fv. 202 ligger langs sydsiden av Otrøya i Midsund kommune. Strekningen er på ca 16,8 km 
og har dårlig standard. Deler av strekningen ble oppgradert gjennom fylkesvegpakken, noe 
som medførte at blant annet strekningen fra Nord-Heggdal og vestover til Km 7,1 fikk en 
akseptabel vegstandard med kjørefeltbredde på ca 6,1 meter. Resterende vegstrekning 
består av en-feltsveg med varierende bredde og krappe kurvaturer. Fartsgrensen på 
strekningen varierer fra 50 km/t ved Midsund og for øvrig 60 – 80 km/t på resten av 
strekningen. 
 
Vegen går gjennom bebyggelsesområdene Nord-Heggdal, Oppstad og Sør-Heggdal. Langs 
store deler av strekningen ligger det spredt bebyggelse og gårdsbruk tett inntil vegen. 
 
Kartet nedenfor viser utstrekning av fv. 202 (grønn linje) hvor det er gjennomført inspeksjon. 
 

 
Figur 1: Oversikt over strekningen. 

3 Grunnlagsdokumenter for inspeksjonen 
Følgende grunnlagsdokumenter er gjort tilgjengelig for inspeksjonsgruppen og har vært 
benyttet i forbindelse med TS-inspeksjonen: 

• Kart over Otrøya – pdf 
• Oversikt over fartsgrenser og ÅDT 
• Ortofoto 
• Trafikktryggingsplan for Misund kommune 2014 – 2018 
• Oversikt over vegbredder på fv 202 
• Vegbilder 
• Innspill til planprosesser i samferdselssektoren 2013 og 2015 fra Midsund kommune. 
• Sammendrag fra befaring 7.9.2015 med representanter fra Statens vegvesen og 

innbyggerne på sørsiden av Otrøya. 
• Ulykkesdata 
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4 Grunnlagsmateriale, risikobildet og viktige data 
Nedenfor er det satt opp tabell som viser viktige grunnlagsparametre for strekningen. 
 
Viktige data / 
minimumskrav:  

Km  
5 – 
2591 

Km  
2591-
4133 
 

Km  
4133-
9429 

Km  
9429-
10956 

Km  
10956-
16636 

Km  
16636-
16840 

Fartsgrense 80 km/t 60 km/t 80 km/t 60 km/t 80 km/t 50 km/t 
Sikkerhetsavstand 5 m 3 m 5 m 3 m 5 m 2,5 m 
Møtesikt 210 m 130 m 210 m 130 m 210 m 100 m 
Stoppsikt 100 m 60 m 100 m 60 m 100 m 45 m 
Frisikt kryss 20x100 20x60 20x100  20x60 20x100 20x45 
Frisikt avkjørsler 4x100 m 4x60 m 4x100 m 4x60 m 4x100 m 4x45 m 
ÅDT dagens situasjon 200 200 200 200 380 380 
ÅDT i anleggsfase 800 800 800 800 1000 1000 

 

Trafikkgrunnlag 

Fv 202 har i dag en ÅDT på ca 200 kjøretøy per døgn (kjt/d) vest for Sør-Heggdal, og ca 380 
kjt/d øst for Sør-Heggdal. ÅDT på fergestrekningen Mordalsvågen – Solholmen er på 520. Vi 
har gjort en grov antakelse på at ca. 500 av kjøretøyene til fergen kommer fra Fv 668 i dag 
og resterende kjører Fv 202. 
 
I anleggsfasen til E39 Vik - Julbøen vil Fv 668 holdes stengt ved Sundsbøen i en periode på 2 
– 5 år. I dette tidsrommet så vil defor ca. 500 kjt/d overføres fra Fv 668 til Fv 202, i tillegg 
kan det bli noe økt persontrafikk som følge av anleggsarbeidet. Masser fra anlegget er tenkt 
transportert ut av området med båt fra Opstad, slik at det blir lite innslag av tung 
anleggstrafikk på Fv 202. 
 

 
Figur 2: Dagens ÅDT (2014) på Otrøya, med rød skrift. (Kilde: NVDB) 
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Trafikkulykker 

Oversikt over trafikkulykker er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), og viser politimeldte 
personskadeulykker i perioden 2005 – 2015. Oversikten viser at det er registrert flest 
ulykker mellom Midsund og Nerland langs Fv 668. Dette henger godt sammen med at det er 
denne strekningen som har størst ÅDT.  
 
På Fv 202 er det registrert en trafikkulykke med skadegrad lettere skadd. Ulykken skjedde 
ved Midtøra, ca 1,1 kilometer etter fergeleiet på Solholmen. Enslig kjøretøy kjørte utfor 
vegen i venstrekurve. 
 

 
Figur 2: Oversikt over trafikkulykker på Otrøya, periode 2005 – 2015 (Kilde: NVDB). 

 
Betydningen av antall kjørefelt for trafikksikkerheten er undersøkt i flere undersøkelser1.  
Effekten av økning av antall kjørefelt fra 1 til 2 baseres på bare én undersøkelse fra 1968. 
Denne viste en signifikant økning av antall ulykker ved å gå fra ett til to kjørefelt. Tendensen 
fra alle undersøkelsene samlet er at en økning i antall kjørefelt i mange tilfeller ikke er noe 
særlig lovende trafikksikkerhetstiltak, men fører til betydelige forbedringer for 
fremkommeligheten. Konklusjonen fra undersøkelsene samlet sett er at det ikke er mulig å 
dra noen enkle konklusjoner om sammenhengen mellom antall kjørefelt og ulykker, da 
virkningene er avhengig av mange andre faktorer og antall undersøkelser som er 
gjennomført er for lite. 
 
Det vi kan tolke ut fra Trafikksikkerhetshåndboken er at det ikke er gitt at 
ulykkessituasjonen på Fv 202 vil endre seg i særlig stor grad i en anleggsfase hvor trafikken 
overføres fra Fv 668 til Fv 202, selv om Fv 202 har lavere standard enn Fv 668. Ettersom at 
ÅDT på Fv 668 reduseres i denne fasen, er det også sannsynlig at antallet trafikkulykker på 

                                                
 
1 Kilde: Trafikksikkerhetshåndboken (TØI). 
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denne strekningen reduseres. Tiltaket vil derimot ha størst negative konsekvenser for 
framkommeligheten for trafikken.  
 

Valg av standardklasse 

Statens vegvesens Håndbok N100 (Veg- og gateutforming) har to dimensjoneringsklasser 
som kan benyttes som inspeksjonsgrunnlag for TS-inspeksjonen. Vegklasse U-Sa3 gjelder 
utbedring av eksisterende veger med ÅDT<1500 og fartsgrense 60 eller 80 km/t. Dersom 
man ønsker å utbedre en 1-feltsveg benyttes kravene i dimensjoneringsklasse Sa3 når 
ÅDT<300. 
 
ÅDT på Fv 202 er i dag 200 kjt/d mot vest, og 380 kjt/d i øst. Denne trafikkmengden øker 
under anleggsfasen, men det vil være urimelig å dimensjonere vegtiltakene for ÅDT i en 
midlertidig situasjon på 2-5 år. Etter endt anleggsvirksomhet vil trafikkgrunnlaget på Fv 202 
gå tilbake igjen til utgangspunktet. Vi vil poengtere at det bør være en målsetning for 
prosjektet å gjøre denne anleggsfasen så kort som mulig. 
 
Som grunnlag for vurderingene har vi derfor benyttet dimensjoneringsparametrene for 
vegklasse Sa3 i håndbok N100 Veg og gateutforming. Disse vegene har en øvre grense for 
trafikkbelastning på ÅDT 1500, og skiller mellom 1-feltsveger og 2-feltsveger.  
 
Fv 202 har i dag variabel veggeometri, men vi har vurdert strekningen til å være 1-feltsveg. 
En viktig målsetning for prosjektet bør være å sikre Fv 202 akseptabel framkommelighet i 
anleggsperioden uten at det går på bekostning av ulykkessituasjonen. For å nå dette målet 
vil det være viktig å gå gjennom dagens møteplasser på strekningen. Fra Håndbok N100: 
 
På 1-feltsveger anlegges møteplasser med om lag 250 meters avstand, men aldri lengre fra 
hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. Møteplassene utformes ved at 
kjørebanen utvides til 6 meter over en lengde på 20 meter, men 15 meter 
overgangsstrekning til hver side. Totallengden på møteplassen vil da være 50 meter. 
Møteplassene legges på den siden av vegen som er mest hensiktsmessig. 
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5 Inspeksjonsprosess 
Det ble gjennomført oppstartsmøte 16.09.2015. Til stede på oppstartsmøtet var følgende 
representanter: 
 

• Henning Myrland (Sweco) 
• Erik Olufsen (Sweco) 
• Asta Krattebøl (Statens vegvesen) 
• Lars Erik Moe (Statens vegvesen) 
• Marianne Amundsen (Statens vegvesen) 
• Roar Vikhagen (Statens vegvesen) 
• Geir Hatlelid (Statens vegvesen) 
• Inge Rakvåg (Midsund kommune) 

 
På oppstartsmøtet ble grunnlag for TS-inspeksjonen gjennomgått. I tillegg ble strekningen 
gjennomgått ved hjelp av vegbilder og aktuelle funn og merknader ble registrert.  
 
Befaring av strekningen ble gjennomført 18. september 2015.  
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6 Inspeksjonens resultater og anbefalinger 

Vurdering av signalregulering ved Solholmen (km 0 – 1,1) 

Strekningen mellom fergeleiet ved Solholmen og fram til ca. km 1,1 ved Heggeneset er 
utfordrende for fremkommeligheten. På denne strekningen er vegbredden ca. 4 meter og det 
er dårlig sikt framover på grunn av vegetasjon og skarpe kurver hvor fjellskjæringene ligger 
helt inntil vegen. For å utbedre dette er det anbefalt å etablere møteplasser som vist i 
vedleggsrapportens punkt 3, 4, 7 og 8. Dette bør gjøres i kombinasjon med å utbedre sikt 
mellom møteplassene (Rydde skog, eventuelt ta ut fjell). Dersom dette ikke gir 
tilfredsstillende resultater, kan det vurderes å etablere signalregulering (tilfartskontroll) 
mellom Solholmen fergeleie og Heggeneset. Man har da mulighet til å styre trafikken forbi 
området. 
 

  
 
Fjord 1 opplyser at kapasiteten på fergen som går mellom Mordalsvågen og Solholmen er på 
ca 52 personbilekvivalenter (pbe). Vi har ikke mottatt opplysninger om trafikkgrunnlag 
gjennom døgnet for fergen, men 52 pbe utgjør en kølengde på ca. 400 meter. 
Normalsituasjonen for strekningen vil sannsynligvis ligge langt under dette.  Før eventuelt 
etablering av signalregulering/tilfartskontroll, må det hentes inn trafikkgrunnlag fra Fjord 1 
og det må gjøres en vurdering av plassering og dimensjonering av kømagasin og hvordan 
trafikken skal styres.  
 
En mulighet for trafikkstyring er å samle trafikken som kjører av fergen i et kømagasin ved 
Solholmen. Trafikk som skal på fergen får da forkjørsrett slik at de rekker fergen de skal 
med. Når fergen har gått, slippes trafikken fra kømagasinet inn på Fv 202. 
 
Trafikksikkerhetshåndboken fra TØI har vurdert virkning på trafikkulykker for etablering av 
tiltakskontroll fra ramper på motorveg. Selv om dette ikke er direkte overførbart til Fv 202 så 
viste undersøkelsene en reduksjon i antall ulykker for disse tiltakene, i tillegg økte 
framkommeligheten. Det kan godt tenkes at effekten blir tilsvarende på Fv 202 ved at 
konflikt mellom møtende trafikk på strekningen forsvinner, noe som tar bort faren for 
møteulykker samtidig som framkommeligheten øker.  
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Dersom dette tiltaket skal gjennomføres må prosjektet forsikre seg om at ikke faren for 
trafikkulykker øker ved tilgrensende parseller. Dette gjelder særlig dersom det danner seg 
kø bakover ved Heggeneset. Det må i så fall varsles om fare for kø i dette området, og 
fartsgrensen må eventuelt reduseres, for å hindre faren for påkjøring bakfra.  
 

Vurdering av reduksjon i antall kjørefelt på deler av strekningen 

Trafikksikkerhetshåndboken viser til undersøkelser hvor de har vurdert om det er en 
sammenheng mellom antall kjørefelt på en veg og antall trafikkulykker. Tendensen er at 
veger med ett kjørefelt har færre ulykker enn veger med to kjørefelt. Det er derimot stor 
usikkerhet bak disse tallene da det avhenger av flere faktorer som hastighetsnivå på 
trafikken, trafikktetthet og om vegen blant annet ligger i spredt eller tett bebygd område. 
 
Fv 202 har på store deler av strekningen ett kjørefelt i dag, og på deler av strekningen er 
vegbredden noe utvidet til ca 1,5 kjørefelt. Ved en økning i ÅDT på ca 500 kjt/d i 
anleggsfasen vil sannsynligvis en samtidig reduksjon i vegbredden til ett kjørefelt først og 
fremst få betydning for fremkommeligheten, som reduseres. Samtidig gir en smal veg førere 
mindre plass til å manøvrere kjøretøyet og dermed mindre marginer for feilvurderinger enn 
en bredere veg, særlig ved høy fart. Samtidig får fotgjengere og syklister mindre plass til 
ferdsel.  
 
Det er dermed ikke gitt at en reduksjon av vegbredden automatisk gir bedre trafikksikkerhet 
for Fv 202. 
 

Sammenligning med tilsvarende strekninger 

For å vurdere effekten av tiltaket og vurdere behov for tiltak langs Fv 202 har vi 
sammenlignet parsellen med Fv 406 som går langs sydsiden av Fannefjorden fra Røvik ved 
Skåla til Kleive. ÅDT på denne strekningen er ca. 430 kjt/d, med en andel tunge kjøretøy på 
6 %. Total lengde på denne strekningen er ca. 24 km. 
 
Tall hentet fra NVDB viser at det er registrert 7 trafikkulykker på denne strekningen mellom 
2005 – 2015, med høyeste skadegrad lettere skadd. 
 
Fv 406 ble brukt som omkjøringsveg i perioden hvor Fannefjordtunnelen ble utbedret. ÅDT 
gjennom Fannefjordtunnelen er ca. 4000 kjt/d. For å begrense ulempene på vegen rundt 
Osen ble det etablert fire nye møteplasser og ryddet skog, i tillegg ble vintervedlikeholdet 
styrket. For å redusere den ekstra trafikkbelastningen på Fv 406 ble det satt opp gratis 
hurtigbåt fra Molde til det gamle fergeleiet på Bolsøya. Vi har ikke funnet eksakte tall for økt 
trafikk på Fv 406 i anleggsperioden. 
 
Anleggsperioden for Fannefjordtunnelen varte i ca. ett år, og det ble ikke registrert 
politirapporterte trafikkulykker på denne strekningen i denne perioden.  
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Avbøtende tiltak – vurdering av alternative transportmiddel 

For å redusere trafikkbelastningen på Fv 202 kan det etableres gratis busstrafikk fra 
Midsund til Solholmen, noe som vil redusere personbiltrafikken på strekningen i 
anleggsperioden. Det kan også vurderes å sette opp hurtigbåt mellom Midsund og Molde i 
rushperiodene. 
 

Oppsummering av tiltak fra T-ESS skjema 

Inspeksjonens resultater og anbefalinger går fram av vedlagt rapport med registreringer. 
Nedenfor følger en oppsummering av inspeksjonens viktigste resultater og anbefalinger. 
 
Møteplasser (punkt 3, 4, 7, 8, 9, 11, 25, 33, 34, 35, 38, 41) 
Et generelt problem som går igjen over hele strekningen er at møteplasser i dag er for smale 
og korte, det mangler også sikt mellom møteplassene. Det anbefales at møteplassene 
utbedres ved at kjørebanen utvides til 6 meter bredde. Anbefalt lengde på møteplassene er 
15+20+15 meter, dette må tilpasses stedet. 
 
Vegens sideterreng (punkt 2, 6, 10, 13-15, 17, 19-22, 24-27, 30, 32, 37, 39, 
Det må ryddes vegetasjon, skog, steiner osv langs vegens sideterreng på hele strekningen 
slik at det er sikt mellom møteplassene. Påkjøringsfarlige sidehinder innenfor vegens 
sikkerhetssone må enten fjernes eller skjermes med rekkverk. 
 
Rekkverk (punkt 5, 11, 12, 16, 18, 23, 37, 40) 
De fleste rekkverksender har feil utforming. Rekkverksender må derfor gås gjennom generelt 
og rekkverk må enten svinges ut i sideterreng og forankres, eller det må etableres 
ettergivende rekkverksender. Listen over feil og mangler ved rekkverk er ikke uttømmende i 
vedleggsrapporten, men de viktigste punktene hvor rekkverk må skiftes ut eller mangler er 
tatt med.  
 
Det mest alvorlige avviket i forhold til rekkverk er over eksisterende bru ved ca. km 2,95. 
Brurekkverket er ikke i henhold til rekkverksnormalene i forhold til styrke, innfesting og 
høyde. Det er også feil rekkverksavslutninger som gjør at kjøretøy vil havne i elven ved en 
eventuell utforkjøring, noe som kan føre til ulykker med skadegrad meget alvorlig eller 
drept.   
 
Krav til stoppsikt og møtesikt (Punkt 3, 7, 10, 15, 19, 24, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 42) 
Et generelt problem på strekningen er at krav til stoppsikt og møtesikt ikke er tilfredsstilt på 
grunn av skarpe høybrekk og horisontalkurvatur. Nedenfor er de viktigste punktene hvor det 
anbefales å gjøre tiltak kommentert: 
 

• Km 8,645 – Bakketopp uten stopp eller møtesikt.  Fartsgrensen er 80 km/t, og i 
etterkant av bakketoppen endrer veggeometrien seg ved at vegbredden smales inn 
og svinger. Rett etter bakketoppen er det bebyggelse, det er derfor ikke usannsynlig 
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at det kan oppholde seg folk langs vegen i dette området. Bakketoppen bør derfor 
flates ut og vegen breddeutvides.  

• Km 9.37 – Bakketopp uten stopp eller møtesikt. Fartsgrensen er 80 km/t. I etterkant 
av bakketoppen ligger en avkjørsel som har dårlig sikt. Dette øker sannsynligheten 
for ulykker. Bakketoppen bør tas ned over ca 150 meter. 

• Km 10.2 – To bakketopper uten stoppsikt. I dette området er det relativt mye 
bebyggelse. Busstoppet er lagt i kryssområdet, hvor det oppholder seg mange barn i 
forbindelse med skoleskyss. Mellom bakketoppene er det behov for kryssing av 
vegen for å komme til friområdet ned mot sjøen. Vi har derfor foreslått to løsninger 
for å utbedre situasjonen. Bakketoppene bør slakes ut for å få stoppsikt 60 meter, i 
tillegg anbefaler vi å heve fylkesvegen noe mellom bakketoppene, noe som gir en 
bedre linjeføring og sikt i området. Det bør i tillegg vurderes om det skal etableres en 
egen bussløyfe for å unngå at skolebarn oppholder seg langs fylkesvegen i dette 
området. 

• Km 12.33 – Har ikke møtesikt over bakketopp. Fartsgrensen er 80 km/t, og det er 
bebyggelse av avkjørsler på nedsiden av fylkesvegen. Dette øker sannsyngligheten 
for at folk oppholder seg langs fylkesvegen. Høybrekket bør derfor slakes ut slik at 
krav til stoppsikt er tilfredsstilt. 

• Km 13.4 – Bakketopp uten møtesikt. Før bakketoppen er det anlagt en møteplass, 
men i etterkant av bakketoppen endrer veggeometrien seg og smalner inn, noe som 
gir en uheldig optisk linjeføring ved at trafikken ledes inn i en låvebru som ligger tett 
på vegen. For å tilfredsstille krav til møtesikt bør bakketoppen flates ut. I tillegg bør  
møteplassen flyttes til nordside av vegen. Dette vil gi en bedre optisk linjeføring ved 
at trafikken ikke ledes inn i låvebruen. 
 

Kilometer 16.6 – 16.8, Midsund sentrum (punkt 44a og 44b) 
På denne strekningen er vegen svært smal. Krysset mot Fv 668 er utfordrende i forhold til 
stigningsforhold og plass. På grunn av lavt fartsnivå vil det trolig ikke inntreffe alvorlige 
ulykker her, men det vil bli et stort framkommelighetsproblem når trafikkmengden øker. For 
å få en fullverdig løsning må Fv 202 utformes i tråd med gjeldende reguleringsplan, noe som 
medfører et stort og omfattende tiltak. 
 
Kritisk svingebevegelse er høyresving fra Fv 668 til Fv 202, som har et resulterende fall på ca 
10,5 %. Dette gjør det utfordrende for tungekjøretøy. Lastebil må bruke hele vegbredden og 
vegbredden for Fv 202 bør utvides.  
 
Alternativ tiltak er å forby høyresving for tunge kjøretøy fra Fv 668. De må da kjøre rett frem 
i krysset og snu ved Industrivegen ca 1,1 kilometer unna. Dette medfører en ekstra 
kjørelende for tunge kjøretøy på i overkant av 2 km.   
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7 Oppsummerende og avsluttende merknader 
Det anbefales at videre oppfølging av rapporten utføres i tråd med Håndbok V720. De tiltak 
som ligger innenfor den økonomiske rammen som er satt av til prosjektet må bli 
gjennomført før anleggsarbeidet for E39 Vik - Julbøen starter. 
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VEDLEGG 2: Spesifikasjon av aktuelle avvik, feil og merknader

Fv 202

Parsell/strekn. - navn

Hp 1

Begge

Dato: 12.02.2016 Revisjon A

Deltakere på befaring:
Henning Myrland Sweco
Erik Olufsen Sweco
Asta Krattebøl Statens vegvesen
Lars Erik Moe Statens vegvesen
Inge Rakvåg Midsund kommune

Misund - Solholmen

Km-retning (med/mot)

Vegnummer

TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG

T- A.1
Registreringsbase for TS-inspeksjon arbeidsvarsling

Utarbeidet av Rambøll Norge AS i samarbeid med 
Statens vegvesen



Hp Retn.

Meget alvorlig / drept
7
1
0

Avvik fra plan: 42 Feil: 1 Merknad: 2

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG

Vegnummer:
Fv 202

Frekvens av anmerkninger fra registrerte punkter på strekningen

Høy

24

0

Alvorlig

0

Frekvens av vurdert alvorsgrad fra registrerte punkter på strekningen

Lettere

2
9
2

Konsekvens 
Sannsynlighet
Liten
Middels



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 0,118

Avvik fra plan Feil x Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N300

Fv 202 er ikke forkjørsveg i dag. Det er 
dermed ikke samsvar mellom vegens 
funksjon, og det som trafikantene oppfatter 
som overordnet veg. Det er meget uheldig at 
det ikke er samsvar mellom trafikkregulering 
og kjøreadferd.

Alvorlig
x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

FV 202 skiltes som forkjørsveg på hele 
strekningen. Alle kryss som kommer inn på Fv 
202 må få vikeplikt.

Situasjonsbeskrivelse:

1

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 0,196

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak:

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101 - rekkverk

Påkjøringsfarlig sideterreng/dyp stikkrenne.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Sette ned sandfangskum og oppfylling av 
terreng.

Situasjonsbeskrivelse:

2

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 0,416

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Skogen ryddes for frisikt etter blå linje i figur til 
venstre.

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100
N101

Sikt\Dårlig sikt i kurve. Smal veg fører til at det 
blir framkommelighetsproblemer når kø av 
fergen møter trafikk som skal rekke fergen.

Feil rekkverksende

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Det anlegges møteplass i ytterkurve ved ca 
profil 400 (på høyre side sett mot fergeleiet), 
rekkverk føres ut og gjennom møteplassen, 
kobles sammen med motstående 
rekkverksende.

Situasjonsbeskrivelse:

3

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 0,574

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

Trenger møtelomme på venstre side av vegen 
sett mot Solevågen, Håndbok N100 oppgir 
avstand mellom møteplasser bør være ca 250 
meter og aldri lenger fra hverandre enn av det 
er sikt mellom møteplassene (Vegklasse Sa3)

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Anlegges ny møteplass på venstre side av 
vegen sett mot Solevågen.

Situasjonsbeskrivelse:

4

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 0 - 1000

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Rekkverk\Skadde/ødelagte rekkverksstolper

Alvorlig
x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Rekkverk skiftes ut, tettere avstand mellom 
rekkverksstolper.

Situasjonsbeskrivelse:

5

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 0,817

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Påkjøringsfarlig sideterreng/stikkrenne for 
bekk i ytterkurve.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Sette opp rekkverk som forankres i fjell forbi 
stikkrenne

Situasjonsbeskrivelse:

6

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 0,919

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

og dette bør ses nærmere på. 

Alternativet er å gå noe inn i fjellet på motsatt 
side av vegen, på grunn av terrenget vil det 
medføre en del fjellskjæring. Evt 
overskuddsmasse kan brukes til oppfylling ved 
nye møteplasser.

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

Sikt ca 50 meter i innerkurve. Krav til møtesikt 
210 meter. Smal veg uten møteplass, kan føre 
til framkommelighetsproblemer ved trafikk fra 
fergen imot.

Alvorlig

x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Vurdere om kurven kan breddeutvides noe. I 
figuren til venstre er det lagt på ca 2 meter 
utvidelse av kjørebanen på høyre side sett mot 
Solevågen, over en lengde på ca 25 meter. 
Dette gir total vegbredde på ca 6,4 meter i 
kurven. Terrenget i området er utfordrende

Situasjonsbeskrivelse:

7

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 1,003

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Det er viktig å få møtelommen så lang som 
mulig slik at flere biler kan stå inne på lommen 
og vente til fergekøen har passert.

Et alternativ kan være å legge møteplassen på 
motsatt side av vegen dersom tiltaket medfører 
store fyllinger. Dette er vurdert under punkt 
nummer 9. Det er ikke behov for å 
gjennomføre begge tiltakene.

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

Den generelle utfordringen på strekningen fra 
km 0 (Solevågen) til km ca 1100 er at den er 
for smal til at to kjøretøy kan møtes, og det 
mangler møteplasser på strekningen. Dette 
kan bli utfordrende når fergekøen fra 
Solevågen møter trafikk som skal nå fergen.

Alvorlig
x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Det bør anlegges en møteplass ved ca km 
1000, og den bør være så lang som mulig. I 
dette området er det mulig å få til på høyre 
side sett mot Solevågen uten at 
skråningsutslagene blir for voldsomme. 

Situasjonsbeskrivelse:

8

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 1,1

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Middels
Høy

Alvorlighetsgrad (Kryss av i aktuell rute)
Konsekvens 
Sannsynlighet Lettere Alvorlig
Liten x

Beskrivelse av tiltak Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Som alternativ til punkt 8 i rapporten kan 
møtelommen legge på venstre side av vegen 
sett mot Solevågen. Dette vil medføre en del 
fjellskjæringer inn i terrenget. 

Vi vil anbefale å legge en møtelomme som vist 
i punkt 8, da det er trafikken fra fergen som har 
lengst kø og det er viktig å sikre seg at denne 
trafikken raskt kan passere området for i størst 
mulig grad unngå 
framkommelighetsproblemer.

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Strekn. invest 
tiltak

Vegen er smal og det er behov for å etablere 
møtelomme for å unngå 
framkommelighetsproblemer.

Ref. til håndbok:
N100

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 9

Parsell/Strekn.-navn:
Midsund - Solholmen

Situasjonsbeskrivelse: Bilde 1  



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 1,145

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Kurven bakgrunnsmarkeres med skilt i begge 
kjøreretninger. (Strakstiltak)

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100
N101

x

Mangelfull stoppsikt gjennom kurve (25 meter). 
Vegen smaler inn til ca 4 meter etter kurven.

Alvorlig

x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Siktutbering i innerkurve. Rød linje gir sikt ca 
60 meter. (Mindre investeringstiltak).

Situasjonsbeskrivelse:

10

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 1,385

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100
N101

Feil rekkverksavslutning. Mangelfull sikt i kurve 
og over bakketopp på grunn av for skarp kurve 
på høybrekk!

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Utvide vegbredden over bakketoppen til min. 6 
meter (anlegge møteplass). Forankre rekkverk 
inn i sideterreng.

Situasjonsbeskrivelse:

11

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 1,651

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Rekkverk\For kort rekkverk

Alvorlig
x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Forlenge rekkverk til km 1650, avslutte med 
terminal.

Situasjonsbeskrivelse:

12

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 1,731

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Avkjørsel til bolig burde vært lagt om og muren 
avsluttet inn i terreng.

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Vegen går gjennom gårdstun. Dårlig sikt i 
avkjørsel, påkjøringsfarlig mur og låve. 

Alvorlig
x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Skilte med fareskilt "gårdstun". Sette opp 
rekkverk mot låve. 

Situasjonsbeskrivelse:

13

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 2,175

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Påkjøringsfarlig mur mot vegen.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Endepunkt på mur føres ned i terreng slik at 
den ikke blir påkjøringsfarlig.

Situasjonsbeskrivelse:

14

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 2,25 - 2,69

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Bratt sideskråning, sikthindrende skog. 
Fjellskjæring i ytterkurve med svært ujevn 
kontur. 

Alvorlig
x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Rydde skog. Etablere rekkverk på strekningen 
fram til km 2,69.

Situasjonsbeskrivelse:

15

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 2,942

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept
x

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Rekkverk. Skadde/ødelagte rekkverksstolper. 
Feil rekkverk og rekkverksavslutning. 
Brukrekkverket er ikke i henhold til normalene i 
forhold til styrke, innfesting og høyde.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Ny kantbjelke og nytt rekkverk på brua. 
Brurekkverket forlenges på hver side og 
forankres i sideterreng for å hindre utkjøring i 
elva.

Situasjonsbeskrivelse:

16

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 4,354

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

NA rundskriv 09/10 fra Statens vegvesen 
begrenser tiltak på stolper/master til der 
fartsgrensen er ≥ 60 km/t og ÅDT ≥ 1500. I 
dette tilfellet er ÅDT så lav at det ikke vil være 
nødvendig med tiltak på trestolpene.

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Fjellskjæring med utstikkende partier over 30 
cm innenfor sikkerhetssonen. Påkjøringsfarlige 
stolper.

Alvorlig
x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Det bør vurderes om fjellpartiet har utstikkende 
parti som dermed pigging og utglattes for å 
redusere faren for alvorlig personskade ved 
utforkjøring.

Situasjonsbeskrivelse:

17

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 4.96 - 5,4

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Rekkverk\For lavt rekkverk

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Nytt rekkverk

Situasjonsbeskrivelse:

18

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 5,2 - 5,55

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Dårlig sikt i kurve på grunn av trær/skog inntil 
vegbanen.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Rydde skog

Situasjonsbeskrivelse:

19

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 6,125

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept
x

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Trær innenfor sikkerhetssonen. 
Påkjøringsfarlig.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Fjerne trær.

Situasjonsbeskrivelse:

20

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 6,125

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept
x

Middels
Høy

Alvorlighetsgrad (Kryss av i aktuell rute)
Konsekvens 
Sannsynlighet Lettere Alvorlig
Liten

Beskrivelse av tiltak Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Fjerne stein. Slå sammen avkjørsler.

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Strekn. invest 
tiltak

Påkjøringsfarlig stein innenfor 
sikkerhetssonen. Uoversiktlig 
avkjørselsforhold. Område tilsier 60 km/t 
fartsgrense, men sonen blir for kort til at 
fartsgrensen evt. blir overholdt.

Ref. til håndbok:
N101

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 21

Parsell/Strekn.-navn:
Midsund - Solholmen

Situasjonsbeskrivelse: Bilde 1  



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 7,431

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101
N100

Poststativ og stolpe innenfor sikkerhetssone. 
Poststativet er sikthindrende i avkjørsel.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Fjerne/flytte poststativet utenfor 
sikkerhetssonen/siktsonen.

Situasjonsbeskrivelse:

22

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 7,617

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Rekkverk\For lavt rekkverk

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Nytt rekkverk

Situasjonsbeskrivelse:

23

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 7,697

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Terrenget som tas ut i innerkurve brukes til å 
slake ut terrenget i ytterkurve.

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

Skarpe kurver med dårlig sikt. Krav til stoppsikt 
100 meter ikke oppfylt.

Bratt skråning på ytterside av kurve.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Ta ut terreng i innerkurve. Forhåndsvarsle 
skarpe kurver med skilt.

Situasjonsbeskrivelse:

24

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 8,040

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Rydde skog for sikt.

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100
N101

For liten møteplass. Trær hindrer sikt i kurve 
framover.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Utbedre møteplass, lengre og bredere.

Situasjonsbeskrivelse:

25

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 8,304

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Påkjøringsfarlig mur/hus innenfor 
sikkerhetssonen.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Fylle opp terreng mot mur.

Situasjonsbeskrivelse:

26

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 8,338

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Elementer i sikkerhetssonen\Steiner med 
utstikkende partier over 30 cm innenfor 
sikkerhetssonen.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Fjerne steiner

Situasjonsbeskrivelse:

27

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 8,645

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept
x

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2

Som strakstiltak bør det vurderes å forlenge 
fartsgrense 60 km/t hit. Skilt for farlig kurvatur 
bør flyttes til før bakketopp. (Strakstiltak).

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

x

Bakketopp uten stopp eller møtesikt. 
Høybrekksradie på R=300. Smal veg som 
endrer retning og bredde etter bakketopp. 
Boliger med avkjørsler på begge sider av 
vegen kompliserer situasjonen ytterligere.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Utflating av bakketopp og breddeutvidelse av 
vegen. (mindre investeringstiltak).

Situasjonsbeskrivelse:

28

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 9,273

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept
x

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak:

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

x

Bakketopp uten stopp eller møtesikt. 
Høybrekksradie på R=300. Avkjørsel etter 
bakketopp uten sikt.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Ta ned bakketopp over ca 150 meter. Legge 
inn høybrekksradius ca 2000.

Situasjonsbeskrivelse:

29

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 9,261

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Trær tar sikt i innerkurve

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Rydde skog, skaffe sikt fram til neste 
møteplass.

Situasjonsbeskrivelse:

30

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 10,218

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

x

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

ALT2: Ensidig busslomme i egen sløyfe.

ALT 3: Kombinasjon av Alt.1 og Alt.2.

Strakstiltak:
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

x

To påfølgende bakketopper uten stoppsikt. 
Bussholdeplass for skoleskyss ved vegen, 
eventuelt kryssende barn på strekningen. 
Dårlig sikt i avkjørsler.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

ALT1: Bakketoppene slakes ut for å få 
stoppsikt 60 meter. Terrenget i bunnen heves 
ca 2,5 meter. Medfører ca 200 meter ny veg. 
Busslommer kan anlegges langs fylkesvegen.

Situasjonsbeskrivelse:

31

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 10,276

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

Mangelfull sikt vestover i de to avkjørslene på 
nordsiden av vegen. Vegen ligger på  
bakketopp og kurve, samt terreng i 
innerkurven gjør at det ikke er tilstrekkelig sikt. 
Krav til sikt i avkjørslene er stoppsikt = 70 
meter (L1) ut fra et ståsted 4 meter inn i 
avkjørselen (L2).

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Ta ut terreng i innerkurve. Avkjørslene bør 
eventuelt slås sammen i det vestligste 
avkjørselspunktet.

Situasjonsbeskrivelse:

32

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 10,429

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

For liten møteplass

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Utbedre møteplassen som ligger på venstre 
side av vegen i bildet.

Situasjonsbeskrivelse:

33

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 11,756

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

Møteplass mangler

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Eksisterende driftsavkjørsel på venstre side i 
bildet kan utvides noe og fungere som 
møteplass.

Situasjonsbeskrivelse:

34

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 11,852

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

For kort møteplass på høybrekk

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Forleng møteplass over bakketoppen.

Situasjonsbeskrivelse:

35

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 12,329

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept
x

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak:

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

x

Har ikke møtesikt over høybrekk. Fartsgrense 
80 km/t, krav om 210 meter sikt.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Tiltak for å tilfredsstille møtesikt. Slake ut 
høybrekk.

Situasjonsbeskrivelse:

36

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 12,42

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept
x

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Høy og bratt skråning.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Sette opp rekkverk mot skråning.

Situasjonsbeskrivelse:

37

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 13,396

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Alt. 2. Fjerne møteplass på sørsiden av vegen 
og anlegge ny møteplass på nordsiden, som 
gir bedre optisk linjeføring.

Redusere fartsgrense til 60 km/t. Mye 
bebyggelse og gårdstun på strekningen fra km 
12,1 til km 13,8 

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

Bakketopp uten møtesikt. Biler ledes ut i 
møtelomme og inn i løe. 

Alvorlig
x

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Alt. 1. Rive utbygg og løebru, utvide vegen 
over bakketoppen. 

Situasjonsbeskrivelse:

38

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 13,534

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Tre innenfor sikkerhetssonen.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Fjerne tre

Situasjonsbeskrivelse:

39

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 13,800-13,940

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Rydd skog

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N101

Mangler rekkverk

Sikt framover mangler på grunn av skog

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Etabler rekkverk

Situasjonsbeskrivelse:

40

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 15,8 - 16,6

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

Smal veg med få og for korte møteplasser

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Utbedre møteplasser (forlenges) og rydde 
skog for å sikre sikt framover.

Situasjonsbeskrivelse:

41

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
GV 202 201 16,553

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Området har i dag adkomst fra Fv 202 via 
Bøvegen og Heimstevikvegen. I tillegg har 
området adkomst via Bukthaugvegen nærmere 
Midsund sentrum. Bør gjøres en vurdering om 
Bukthaugvegen skal være eneste adkomst til 
området.

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

Mangler sikt i kryss mot Bøvegen

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Vurder om kryssene Bøvegen X Fv 202 og 
Heimstevegen X Fv 202 kan stenges, bør ta ut 
noe terreng i innerkurven for å sikre sikt 
framover.

Situasjonsbeskrivelse:

42

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
FV 202 1 16,627

Avvik fra plan Feil Merknad x

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Strakstiltak: x

Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N300

Fartsgrense 50 starter for sent

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Forlenge 50-sonen syd for Heimstevikvegen, 
vurder om fartsgrensen skal være 40 km/t i 
dette området.

Situasjonsbeskrivelse:

43

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere
x



Vegnummer: Hp Km Retn.
Fv202 16,6-16,84

Avvik fra plan x Feil Merknad

Meget alvorlig / drept

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)

Som strakstiltak kan det vurderes en løsning 
hvor tunge kjøretøy ikke får kjøre høyresving 
av Fv 668, de må da kjøre rett fram i krysset 
og snu, for så å kjøre tilbake og kjøre 
venstresving av Fv 668. Nærmeste snuplass i 
dag er ca 1,1 km unna, ved Industrivegen.
Mindre investeringstiltak er å legge om Fv 202 
i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Fv 202 bør uansett breddeutvides fra km 
16,720 til 16,820 for å sikre framkommelighet i 
området.

Strakstiltak: x
Mindre 
invest.tiltak:

Liten

Alvorlighetsgrad
Konsekvens 
Sannsynlighet

Beskrivelse av tiltak

Middels

(Kryss av i aktuell rute)

Ref. til håndbok:
N100

x

Smal veg (ca 4,5 meter), tunge kjøretøy kan 
ikke møtes. I krysset med Fv 658 må tunge 
kjøretøy benytte kjøremåte C ( dvs hele 
vegbredden/kryssområdet i begge armene). 
Kjøremønster i krysset vil endre seg i 
anleggsfasen når Utsidevegen er stengt.

Området vil først og fremst få 
kapasitetsproblemer når trafikken overføres til 
Fv 202 i anleggsfasen. Fv 668 og Fv 202 ligger 
begge med ca 9,5 % stigning/fall inn mot 
krysset, noe som gjør det spesielt vanskelig for 
tunge kjøretøy.

Alvorlig

Punkt nr.:

Bilde 1  

Strekn. invest 
tiltak

Kritisk kjøremønster er høyresving fra Fv 668  
inn på Fv 202. Det vil ikke være gunstig å flytte 
vikepliktskiltene fra Fv 202 til den nordlige 
armen til Fv 668, da trafikk fra Fv 668 får 
vikeplikt til høyre for Fv 202, og køen må 
stoppe i 9,5 % stigning.

Situasjonsbeskrivelse:

44a

Midsund - Solholmen
Parsell/Strekn.-navn:

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG

Høy

Lettere

x



Vegnummer: Hp Km Retn.
Fv202 16,6-16,84

Avvik fra plan Feil Merknad x

Meget alvorlig / drept

TS-INSPEKSJON EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 44b

Parsell/Strekn.-navn:
Midsund - Solholmen

Situasjonsbeskrivelse: Bilde 1  
Sporingsanalyse for lastebil viser at lastebil 
kommer seg inn på Fv 202 i krysset, men må 
benytte seg av hele kjørebanen. Dersom det 
kommer bil imot på Fv 202 vil det oppstå 
konflikter og behov for rygging.

Vi har vurdert om Bukthaugvegen kan benyttes 
som midlertidig omkjøringsveg i anleggsfasen, 
men denne har en stigning på 12,5 % og dette 
er derfor ikke aktuelt.

Sannsynligheten for ulykker med alvorlig 
personskade i krysset er liten, men det er stor 
sannsynlighet for at det kan oppstå ulykker 
med skader på kjøretøy og eventuelle lette 
personskader. 

Ref. til håndbok:
N100

Sett et kryss i de rutene som passer 
til venstre

Strakstiltak:
Mindre 
invest.tiltak: x

Strekn. invest 
tiltak

Beskrivelse av tiltak Bilde 2 (evt. kan skisse av tiltaket settes inn)
Som et alternativ til utbedring etter gjeldende 
reguleringsplan bør det vurderes om Fv 202 
kan breddeutvides på høyre side fra km 16,720 
til kryssområdet på km 16,820 slik at  tungt 
kjøretøy og bil kan passere samtidig.  

I figuren er det lagt på 3,5 meter 
kjørefeltbredde og 0,5 meter skulder på høyre 
side av Fv 202. Total vegbredde er da ca 6,5 
meter. Et slikt tiltak griper inn i eiendommene 
48/156, 48/39, 48/20 og litt av 48/12. 

Alvorlighetsgrad (Kryss av i aktuell rute)
Konsekvens 
Sannsynlighet Lettere Alvorlig
Liten
Middels x
Høy
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