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Svar på høring - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune forespørsel om grunneiers samtykke og godkjenning av vegkrysninger
Viser til deres høring, datert 09.03.2020
Statens vegvesen har sektoransvar for trafikksikkerhet. Og skal bidra til at trafikksikkerheten
ivaretas og legge til rette for en koordinert og samordnet innsats fra andre aktører på feltet,
herunder sikre god samhandling med fylkeskommunene, for å bringe sektoren videre mot
visjonen om ingen drepte eller hardt skadde (nullvisjonen).
Statens vegvesen har utarbeidet en veileder for scooterløyper. Vi anbefaler der scooterløype
krysser veg at krysningspunkt utformes etter veilederen.
Det må sikre at det er tilstrekkelig parkeringsplasser slik at det ikke parkeres på
og ved veg. For å bidra til at snøscooterbrukerne på en sikker måte skal kunne ta seg ut i
snøscooterløypene, skal det ved behov tilrettelegges for av- og pålasting av tilhengere ved
løypenes start. Parkeringsarealet skal være så stort at alle brukerne får parkert bil og
tilhenger på en sikker måte. Det skal ikke legges opp til at dette skjer på- eller langs veg.
Løypeeier er ansvarlig for at kryssingene driftes slik at kravene ivaretas. Dette gjelder også
ev. fjerning av brøytekanter. Vegeier kan kreve at kryssingene stenges/utbedres
dersom vilkårene brytes. Kommunen bør også medta i sin planlegging drift av løypenettet.
Innspill på to krysningspunkt:


Olderfjordkrysset der vil fartsnivået være lavere enn 60 km/t. Trafikkspeil er kanskje
ikke en anbefalt løsning. Fartsnivået på kjøretøy inn mot krysset vil være ca. 30 km/t
og da vil siktkrav på 25 meter være tilstrekkelig.



Nord for Skoganvarre krysningspunkt må rettes opp slik at krysningssted blir
vinkelrett på E6.
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