
1280 meter 
gangveg i Olden

KONTAKTUVALET FOR OLDEN OG OLDEDALEN (40 
LAG/ORGANISASJONER/BEDRIFTER)

FORELDREUTVALET VED OLDEN SKULE
ELDRERÅDET I STRYN

STRYN KOMMUNE

Olden 1280



Finner ikke bildedelen med relasjons-ID rId3 i filen.

Olden 1280

5 km veg
1,28 km 
gangveg



Saksbehandlar: Lars Erik Lunde,  Samferdsleavdelinga Sak nr.: 14/8355-5 

• Krav om eget anlegg for gående 
og syklende når: 

• ÅDT over 1000 og
• Potensiale for gående og 

syklende er over 50 i døgnet.
• Definert som skoleveg 
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Olden 1280

Nesten 20% 
økning fra 
2012-2015



Gangvegen utgår.

Fordi gangvegen også 
skulle fungere som 

tilkomst til beiteteiger og 
slåttemark må det lages 

alternativer.

Olden 1280

Nesset camping har 58 sengeplasser og 
plass til campingvogner. Nærmeste 

butikk er 650 meter i frå. Gjestene bruker 
vegen frå Mai til Oktober. Gangvegen 

skulle sikre god trafikkavvikling og 
tilkomst til eiendommene.



Lassebrukjet

Tilkomstvei fra 
øvre/ytre Skarstein
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Konklusjon:
 Må nå bygge tilkomstveger (Lå inne i gangvegen).
 Fritidsbolig blir innløst likevel.
 SVV har på vegne av Fylkeskommunen inngått grunneier 

avtaler i hht. Reguleringsplan med gang og sykkelveg.
 ÅDT er kun beregnet til å være under 1000, når E39 blir lagt 

i bru over Nordfjorden.
 Vegen er brukt og vil bli brukt for gående gjennom hele 

året, med stor økning i turistsesongen. 
 Vegen er definert som skoleveg, men ikke trygg skoleveg i 

flg. Trygg trafikks veileder til særlig farlige eller vanskelig 
skolevei.

 Aktuelt for område for bosetting i framtiden.
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Hva ber vi om?

At saken kommer opp i dette fylkestinget.
At fylkestinget tar en ny vurdering på om 

besparelsen er som forventet. Jmf. behov 
for tilførselsveier som lå inne i gangveien. 

At vedtaket blir omgjort og at gangvegen 
blir bygget nå som en del av anlegget.
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Turisme i Nordfjord

Olden 1280
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