MØTEREFERAT – Situasjon knyttet til FV7862 Kaperdalen og FV 7864
Flakstadvåg - Sifjordbotn
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Bakgrunnen for møtet:

Lokalutvalgsleder Hans- Peder Pedersen har ved flere anledninger hatt dialog med ordfører
vedr veiutfordringer i tidligere søndre Torsken. På denne bakgrunn har ordfører tatt initiativ
til møte med lokalutvalg 6 vedrørende veiproblematikk (fysiske tiltak), varslingsrutiner for Fv
7862 Kaperdal og Fv 7864 Flakstadvåg.
Deltakere:
Tom-Rune Eliseussen
Nina Frantzen
Hans-Peder Pedersen
Monica Almestad
Roy Alapnes
Hogne Eidissen
Lisbeth Faltin
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Rolle:
Ordfører
Varaordfører
Leder lokalutvalg 6
Nestleder Lokalutvalg 6
Flakstadvåg Laks AS
Rådmann
Beredskapskoordinator

Beskrivelse

Ansvar/frist

Agenda for møtet:
Gjennomgang av status hva gjelder FV7862 Kaperdalen og FV7864
Flakstadvåg - Sifjordbotn
Oppfølging fremover for å sikre enda bedre veisikkerhet og
forutsigbare veimeldinger knyttet til disse veistrekningene
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TRE orienterte om Senja kommunes oppfølging av kommunestyrets
vedtak i sak 49/19 og oppfølgingen av dette vedtaket overfor Troms
og Finnmark fylkeskommune, TFFK, samt Senja kommunes tanker
om oppfølgingen videre. TRE beklaget overfor Lokalutvalget at Senja
kommune ikke kom tidligere på banen med informasjon og oppfølging
av situasjonen på FV7864 Flakstadvåg-Sifjordbotn i slutten av mars.
Kommunen hadde i tilknytning til denne hendelsen kontakt med
Redningstjenesten, Redningsskøyta og Hovedredningssentralen.
Senja kommune følger situasjonen på veistrekningene på Senja
fortløpende. Senja kommune har allerede hatt møte med Fylkesråd
for Næring, Karin Eriksen om denne saken.
RA orienterte om sin kontakt med Statens vegvesen og Troms
fylkeskommune, TFK, i desember 2019 og utviklingen av situasjonen
etter dette. Det har vært vanskelig å få forståelse for og fortgang i
arbeidet med å utbedre sikkerhetsnivået langs FV 7864 og få til en
enda bedre veimeldingsstjeneste knyttet til vintervedlikeholdet av
denne veien.
HAP orienterte om Lokalutvalgets behandling av problematikken med
dårlig forutsigbarhet knyttet til regulariteten for FV7864. HAP
orienterte også om tidligere arbeid opp mot TFK for å få gjennomslag
for en vesentlig utbedring av veistrekninger i Torsken kommune
gjennom «Torsken-pakke, som dessverre ikke ble fulgt opp av TFK
under behandling i fylkestinget.
HAP presiserte at det er manglende koordnering mellom
informasjonen om stengte veier og de faktiske forholdene.
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Forutsigbarheten hva gjelder veiinformasjonen må bli bedre.
TRE oppsummerte og skisserte en plan for oppfølging med
møter/befaring av veistrekningene med Fylkesrådet/Fylkesråd for
Samferdsel, Kristina Hansen tilstede.
Det er viktig at vi både får gjennomslag for de enkle tiltakene som
Lokalutvalget skisserer. Tiltakene som kan bidra til rask forbedringer,
men også sikre at vi får en plan for gjennomføring av de mer
kostnadskrevende tiltakene for å sikre denne og andre veistrekninger
på Senja følges opp. Målet er en tilfredsstillende regularitet og
forutsigbarhet hva gjelder fremkommelighet for vår befolkning og ikke
minst vårt næringsliv.
Dette møtet/befaring bør gjennomføres før førstkommende møte i
Lokalutvalg 6.

FRE overfor
fylkesrådet
og Fylkesråd
for
Samferdsel
Kristina
Hansen
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