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KARTLEGGING AV TRAFIKKSITUASJONEN PÅ FRAKKAGJERDVEGEN VED
BERGBYGGET
Når man kommer på E134 fra byen og svinger inn på Frakkagjerdvegen i rundkjøringen, blir
det ofte full stopp. Årsaken er trafikken som kommer fra høyre, fra Frakkagjerdvegen. Dette
er et knutepunkt som ofte skaper farlige trafikksituasjoner. Når det er mye trafikk, vil
oppbremsingen forplante seg til rundkjøringen. På dette strekket av Frakkagjerdvegen, se
kartutsnitt, mangler også fortau. Fotgjengere og syklister må videre gjennom et kryss hvor
Frakkagjerdvegen møter Høgahaug og innkjøring til Optimera-bygget.
Teknisk etat i Tysvær kommune ønsker å få kartlagt trafikksituasjonen på denne biten av
Frakkagjerdvegen, spesielt i forhold til fotgjengere og trafikksikkerhet. I påvente av nytt
kryss (selve rundkjøringen) vil en vurdere ulike tiltak for at situasjonen skal bli mer
trafikksikker og gi bedre trafikkflyt.
November, desember og januar er mørke måneder. Det er viktig at fotgjengere og syklister er
synlige for bilistene. Bruker de refleks og lys?
Vi ønsker hjelp til et forprosjekt som skal inneholde:
 Trafikktelling på ulike dager og tider. Personbiler, lastebiler, trailere, motorsykler,
mopeder, syklister.
 Kartlegging av hvor kjøretøyene på Frakkagjerdvegen kommer fra (byggefelt,
bedrifter i nærheten, fylt drivstoff på «Tanken», X-stra, …)
 Kartlegging av fotgjengere og syklister:
o Hvor mange? Voksne eller barn? Hvor kommer de fra? Hvilken vei går de?
Bruker de refleks når det er mørkt?
o Har syklistene tilstrekkelig med lys? Bruker de hjelm?
 Observerer dere noen trafikkfarlige situasjoner, enten i forhold til kjøretøy eller i
forhold til fotgjengere eller syklister?
 Forslag til gode løsninger på trafikksituasjonen.

Det er ønskelig å få resultatene presentert i en skriftlig rapport.
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