
 

 

MØTEREFERAT: 

Kollektivtiltak i deler av Torvmyrveien og sykkel- og kollektivtiltak i 

Krystallveien/Bronseveien 

Type møte: Befaring med påfølgende oppstartsmøte 
Møtetidspunkt: 10.11.2022, kl. 12.00-14.00 

 

Til stede: 
Multiconsult: Christoffer Brenne, Gina Skogen, Ruben Rokstad og Andreas Sveen. 
 
Randaberg kommune (RK): Anna Katharina Kraus, Olav Thorsberg, Heidi Høyland Tjelta, 
Bjørn Terje Middelthon, Liv Herdis Oftebro 
 
Forfall: Espen Eek, Per Tore Torgersen 

 

Hva Kommentar 
Befaring Langs deler av Torvmyrveien og 
Krystallveien/Bronseveien. 
Oppsummering i møte på kommunehuset etterpå. 
 

Bra forhold for befaring: 
-flere rutebusser kjørte 
gjennom traseen i begge 
retninger mens befaringen 
ble gjennomført. 
-flere skoleelever i området 
etter endt skoledag 

Torvmyrveien - kollektivtiltak:  
Gjelder strekningen fra Fjellfruebakken til Hagafjell. 
Stengt for gjennomkjøring for bilister.  
Skal utvides til to kollektivfelt samt g/s-veg adskilt fra veg. Søkelys 
på trafikksikkerhet. 
 
 
 
Forslag om oppgradering av holdeplasser og endring av sporsluse. 

Kun ett kjørefelt fører til 
forsinkelser for 
kollektivtrafikken.  
G/s-veg er adskilt med 
enkelt gjerde mot veg kun 
på deler av strekningen i 
dag. 
 
Trafikkfarlig med sporsluse, 
barn kan leke i gropen. 

Krystallveien/Bronseveien – sykkel- og kollektivtiltak: 
Gjelder strekningen fra Torvmyrveien x Krystallveien til 
Bronseveien x Harestadveien. 
Tilrettelegge for gjennomgående sykkeltrase for strekningen. 
Søkelys på trafikksikkerhet. 
Oppgradere holdeplasser, tilrettelegge for kantstopp, vurdere 
flytting/fjerning av enkelte holdeplasser. 
 

Størst utfordring i 
Krystallveien som er smal og 
bratt. 
Smalt, mye trafikk, mye 
venting og forsinkelser for 
kollektivtrafikken. 
 



 

Jevne ut kurver. 
 
 
Vurdere om strekningen kan reguleres til forkjørsvei. 
 
 
Vurdere å samle enkeltavkjørsler til felles avkjørsler. 

Utfordring i overgangen 
Krystallveien/Bronseveien. 
 
Umiddelbar positiv 
tilbakemelding fra RK. 
 
Mange eksisterende 
enkeltavkjørsler direkte ut i 
vegtraseen. 

Oppsummering: 
Startpakke er sendt til Multiconsult. 
 
Fremdriftsplanen er forskjøvet ca. en måned fremover. 
 
 
Varsel om oppstart er planlagt utsendt før jul. Fordel med 
annonsering på en torsdag. Annonse i Aftenbladet og 
Bygdebladet. 
Utkast til annonse/tekst til hjemmeside sendes RK før 
annonsering. 
Avtale om å sende ut varselbrev til berørte fra RK. Multiconsult 
ferdigstiller varselbrev og oversender til RK. 
 
Innspill sendes til RK, evt. med kopi til Multiconsult. Alle 
innspill oversendes fra RK til Multiconsult etter at fristen er ute. 
 
Medvirkning: forslag om infomøte i høringsperioden, evt. 
kontordag. 

 
Sendt fra RK 4.11.2022 
 
Levering ca. medio mars 
2023 
 
Bygdebladet utgis i 
papirformat kun på 
torsdager 
 
 
Multiconsult har ikke 
elektronisk utsendelse. 
 
Multiconsult vurderer og 
kommenterer innspill. 
 
Kan være en fordel med 
kontordag med så mange 
berørte. 
 
 

  
 


