Referat fra styremøte i NMCU/Telemark krets
Dato: 28. oktober 2020, kl. 17.00 til 18.15
Sted: lokalene til Ulefoss mc-klubb
Til stede: Nils Aage Tangvald, Jan Petter Lyng, Oddbjørn Amundsen, Tor Flom, Solveig
Sisjord
Forfall: Arne Melby, Inge Solgård og Tove S. Hvalvik.
Sak 13/20

Forslag til utbedringsområder på fylkesvegnettet i Telemark.
fv32: gjennomgang/vedlikehold fra Skien til gml. fylkesgrensen
fv45: Høydalsmo – Dalen, bla.
• Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving retning Høydalsmo
FV45 K S1D1 m6395.
fv353: sør for Søtvedt - bakketopp ved Lien sagbruk farlig autovern
og mangel av autovern gjennom sving
fv3330 Reshjemheia mellom Bø og Notodden, bla
• Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving retning Notodden
FV3330 K S3D1 m4772
fv3430 Tuddalsvegen: Sauland – Tuddal
• Utforkjøring i retning Sauland og møting i kurve
FV3430 K S3D1 m503

fv3430 Svineroi – Dale: løs vegskulder, pukk på skulder som dras
inn på asfalt.
Sted på fv3428: Bondalsvegen ved Reisjåsvingen- Bondalsvegen
1077: mangler autovern rundt svingen
fv38:
• Ulykkes punkter ved vannet Sannes – Langen spesielt FV356
K S4D1 m9024,
• Svinger langs Tokevann: spesielt FV38 K S6D1 m5092 (nord
for Drangedalsvegen 3025), FV38 K S6D1 m6597 (ved
Drangedalvegen 3176),
• Fra Holte gård til avkjøring Gautefall
fv38: Vrådal - Omdalsverk, bla.
• Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving i retning Omdalsverk
FV38 K S15D1 m1351.
fv3412: Åmot – Skinnarbu i Rauland, bla.
• Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving i retning Rjukan ved
PF99999 G S20D100 m60 (ved Skinnarbu)
fv363 fra Sannidal til rundkjøring fv38 og videre på fv38 til Kragerø.
fv37: Gransherad-Bolkesjø : bla.

•
Tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulykkespunkt (utforkjøring) i sving i retning Bolksjø FV37
K S15D1 m5024
underskinner,
sideterreng: fjerne stein/fjell/stolper/trær,
skilte særlige ulykkessvinger,
reparer hull og sprekker i asfalten
rette dårlig asfaltreparasjoner i sving
fjerne problemet som skaper grus/sand i vegbanen
asfaltere minst 2 meter inn på sideveger særlig ved svinger
fjerne avslutning av rekkverk med stive og skarpe kanter,
flytte skilt på baksiden av rekkverk,
merke og sikre smale broer rett etter sving,
vedlikeholde eksisterende mc-tiltak (eks. fv32)

Neste møte den 26. november på Årnes kafe kl. 17.00
Ulefoss, den 28.10.2020. Referent Tor Flom

