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• Måløy – Vågsvåg 
• Vegen gjennom Raudeberg
• Kystvegen Måløy – Florø 



«Kommunestyret vil sterkt understreke at 
enkelte fylkesvegstrekningar i kommunen er 
under ein kvar kritikk. Mange av vegane har av 
dei høgaste ÅDT på vegane i fylket utan at det 
vert teke omsyn til gjennom planar for 
utbetring.»



Måløy - Vågsvåg

«Strekninga Måløy - Vågsvåg med årsdøgntrafikk på 
1200 bilar, m.a. mykje næringstransport er i ei 
kritisk forfatning og hemmar utviklinga av området i 
tillegg til den ulempa som dagleg vert påført 
brukarane. Trafikkmengda vil og auke knytt til ny 
barnehage og auka elevtal. Kretsen har 
folketalsvekst og har areal som gjer den sentral for 
utvikling av kommunen. Vegstrekninga er også 
høgst aktuell for bruk av rassikringsmidlar og 
strekninga ligg innafor bygrensa rundt Måløy.»



Måløy – Vågsvåg, oppsummert

• Høg ÅDT
• Område i vekst. Areal for framtidig utvikling
• Stor barnehage
• Tungtrafikk til m.a. Vågsøy Ferdigbetong
• Behov for møteplassar. Tidlegare dialog om 

dette. TS-inspeksjon 2013





Raudeberg

«Vegen gjennom Raudeberg sentrum med ÅDT 
på 2150, held ikkje på nokon måte dagens krav. 
Det er m.a. ikkje sett av areal for gåande. Vegen 
utset både gåande, syklande, køyrande og 
næringsliv langs vegen for store ulemper. Dette 
må få si løysing i planperioden.»



Raudeberg

• Svært høg ÅDT (2150)
• Ei rekkje større bedrifter: 

– Maritim Park (11 bedrifter, inkl Marine Harvest)
– Domstein
– Stadyard
– Båtbygg
– Snorre Seafood
– Mehuken

• Mykje tungtransport
• Store utfordringar, spesielt ca kl 8 og 16
• Elevar til og frå skule
• Fysisk mulig å utbetre
• Nytt framtidig næringsareal i Barstadvika



Snorre Seafood

• 1000 tonn årleg
• 3-4 passeringar dagleg
• Særleg farleg for gåande
• «Utbetring er eit must for vidareutvikling av 

bedrifta»





















Innspel Kystvegen

Prioriteringa av Kystvegen mellom Flora og 
Vågsøy, må ligge fast med strekninga Svelgen –
Indrehus som prioritet nr. 1 og ny kryssing 
Tongane – Biskjelneset som nr. 2. 
Kommunestyret viser til sitt innspel på traseval 
våren 2017.

Identisk med innspel frå Kystvegen Måløy - Florø



Oppsummert, med utbyggingsrekkefølge

1) Ny veg frå Svelgen til Indrehus

2) Bru frå Tongane til Biskjelneset med tilførslevegar 
til rv. 15 på Almenningsfjellet og fv. 616 ved 
Hamnen

3) Ny veg frå Svelgen til Sørdalen

4) Ny veg frå Indrehus og Myklebustdalen, via 
Terøya til Florø
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