FORSLAG TIL SKILTPLAN
HAVØYSUND 2005 - 2009
Dato:
Dato for siste revisjon:
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning

Vår ref.
05/00129/000470

Arkivkode
/Q80/&30

Avd/Saksb.
TEK/MJU

02.02.05
07.10.06

Deres ref.

SKILTPLAN 2005 – 2009
Skilter/annen informasjon/ sperring som vil være gjeldene ved de enkelte
veger/ gater ved skiltplan for Havøysund tettsted.
1. Haagensenbruket / RV 889:
a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg
b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889
2. Klokkarjordet / RV 889:
a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg
b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forkjørsveg) på RV 889
3. RV 889 avkjøring Strandgata ved Ørabakken:
a. Oppføre skilt nr 210 (forkjørskryss) på RV 889, inn mot Havøysund og
ut fra Havøysund.
b. Oppføre skilt nr 202 (vikeplikt) på stikkveg
4. RV 889 avkjøring / Søndregate:
a. Oppføre skilt nr 366 (30-sone skilt) like etter kryss i Søndregate. Dette
skiltet vil være gjeldene for følgende veger: Søndregate,
Storvannsveien, Ingøyveien og Rolfsøyveien.
5. Avkjøring Strandgata / Nordregate:
a. Oppføre skilt nr 366 (30-sone skilt) ved Nordregate. Dette skiltet vil
være gjeldene for følgende veier; Nordregate, Fjellveien, Dalveien,
Ringveien, Lomvannsveien, Hjelmsøyveien, Øytunveien og
Raschveien.
6. Raschveien:
a. Oppføre skilt nr 366 (30-sone skilt) i retning fra Strandgata. 30 sone
skilt som er oppført i Nordregate vil gjelde når man kommer fra
Hjelmsøyveien.
7. Fyllingsområdet:
a. Oppføre skilt Helikopter landingsplass på området.
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8. RV 889:
a. Oppføre skilt nr 372 (parkering forbudt), gjeldene fra Hygronorbygget (
Strandgata 92) til Nordregate. Her vil det stå skilt nr. 372 langs RV 889
fra Hygronorbygget mot Nordregate ved hver ny tilførselsvei inn på RV
889.
(parkering forbudt fra 3 til 159(tobø fisk.)
(Vimo – parkering tillatt fra 132- 134.
8x RV 889 samt opp fra parkeringsplass på dampskipskaia.
b. Oppføre skilt nr 526 (envegskjøring) ved nedkjøring (hjørnet av Tobø)
til Dampskipskaia.
c. Oppføre skilt nr 302 (innkjøring forbudt) ved oppkjøring langs Tobø mot
Strandgata.
9. Strandgata retning Hallvika:
a. Oppføre skilt nr 366 (30-sone skilt) i retning mot Hallvika. Dette vil
være gjeldene for følgende veg: Måseveien.
b. Oppføre skilt nr 362 (50 fartsgrense) ved samme sted i retning mot
Dampskipskaia.
10. Storvannsveien:
a. Oppføre skilt nr 372 (parkering forbudt) ved begge ender. Forbudet
skal kun gjelde vinterstid. Forbudet oppheves ved at skiltene skrus ned
sommertid.
11. Kirkegårdsveien:
a. Oppføre skilt nr 366 (30-sone skilt) nedenfor hus Ingøyveien 6 i retning
mot Storvannsveien. Dette vil gjelde for følgende veger: Søndregate,
Storvannsveien, Ingøyveien og Rolvsøyveien.
b. Oppføre skilt nr 362 (50 fartsgrense) ved samme sted i retning mot
Søndregate.
12. Ringveien ved Barnehagen:
a. Oppføre skilt nr 142 (barn leker) ved Ringveien 13 og Ringveien 6. Har
forbindelse med barnehagen.
13. Hjelmsøyveien:
a. Oppføre skilt nr 372 (parkering forbudt) med underskilt Gjelder
snuplassen.
b. Ingen andre skilt er foreslått her. Dette med bakgrunn i at 30 sone
skiltet oppsatt i Nordregate også vil gjelde her.
14. Gangveg/ sykkelveg - Coopen/Daltun:
a. Oppføre skilt nr 522 (gang/sykkelveg) ved begge ender.
15. Gangveg/ sykkelveg - Daltun/ Skolen/Polarhallen:
a. Oppføre skilt 522 (gang/sykkelveg) ved begge ender.
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16. Informasjonsskilt om Parkering ved skolen, Nordregate mot
Polarhallen::
a. Oppføre skilt 552 (parkeringsplass) med underskilt 810 (pilanvisning)
17. Gangveg/ sykkelveg - Dalveien / Ringveien:
a. Oppføre skilt nr 522 (gang/sykkelveg) ved begge ender.

18. Gangveg/ sykkelveg – Ingøyveien / Rolvsøyveien:
a. Oppføre skilt nr 522 (gang/sykkelveg) ved begge ender.

19. Storvannsveien / Storvannet:
a. Oppføre skilt nr 630 (badeplass)

20. Parkeringslommer i Strandgata:
a. Oppføre skilt nr. 552 (parkering)
b. Oppføre underskilt nr. 768 (max. 30 min)
21. Vegvisertavle på RV 889 etter nedkjøring til Slippen
a. Oppføre Vegvisertavle med skilt nr. 722
i. Skilt nr 722 med emblem 730.H2 (Symbol til vegvisningsskilt
båt) med pilanvisning rett frem
ii. Skilt 722 med påskrift TURISTINFO – MUSEUM og pilanvisning
til venstre
iii. Skilt 722 med emblem 730.3 (symbolskilt kirke) med
pilanvisning til venstre
iv. Skilt 722 med påskrift ARCTIC VIEW med pilanvisning til
venstre
v. Skilt 722 med emblem for skilt 552 (parkering) med pilanvisning
rett frem.
Hvite skilt med sort skrift og sorte symboler. Bortsett fra parkeringsemblemet
som er hvit P på blå bakgrunn.

22. Vegvisertavle på RV 889 plassert utenfor gml. Videokroa
a. Oppføre vegvisertavle med skilt nr 722
i. Skilt nr 722 med påskrift SKOLE – IDRETTSHALL med
pilanvisning til venstre
ii. Skilt 722 med emblem for skilt 552 (parkering) med pilanvisning
til venstre
iii. Skilt 722 med emblem 512 (holdeplass buss) med pilanvisning
til høyre
iv. Skilt 722 med emblem 611 Toalettømmeanlegg og emblem 610
bensinstasjon med pilanvisning rett frem
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Hvite skilt med sort skrift og sorte symboler. Bortsett fra parkeringsemblemet
som er hvit P på blå bakgrunn.
Vegvisertavle oppdateres på fastlandssida. Dvs. alt på nr. 21 og 22. Skilt
med merknader i nr 21 skal også settes opp langs RV 889 som vist på
kart.

23. Anvisning skilt for parkering bak brannstasjon. Krysset bak rådhuset
Nordregate.
a. Oppføre skilt nr 722 med emblem 552 (parkering) med pilanvisning til
venstre.

Gangfelt og handicapparkering må skiltes.
Gangfelt nederst i nordregate.
Gangfelt i forlengelsen av torget tvers over RV 889.
Handikap parkering 2 stk. utenfor Coop.
Handikap parkering 2 stk. på gjesteparkering utenfor Rådhuset.

Ved følgende veger/gater er det ikke foreslått noen skilter:
Ingøyveien
Ingen skilter er foreslått her. 30 sone skilt som er oppført i Søndregate
gjelder også her.
Rolvsøyveien
Ingen skilter er foreslått her. 30 sone skilt som er oppført i Søndregate
gjelder også her.
Fjellveien
Ingen skilter er foreslått her. 30 sone skilt som er oppført i Nordregate
gjelder også her.
Øytunveien
Ingen skilter foreslått her. 30 sone skilt som er oppført i Nordregate gjelder
også her.
Lomvannsveien
Ingen skilter foreslått her. 30 sone skilt som er oppført i Nordregate gjelder
Også her.
Måseveien
Ingen skilter foreslått her. 30 sone skilt som er oppført i Strandgata gjelder
Også her.
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Endringer i forhold til eksisterende skiltplan. (2001-2005)
Kårdahlsveien
Foreslått stengt, med etablering av fortau mellom banken og blomsterservice.
Nytt forslag: Beholder gata som den er i dag, åpner for gjennomkjøring.
Storvannsveien/ Storvannet
Foreslått oppsatt med skilt nr 302 (innkjøring forbudt)med underskilt og 630
(badeplass).
Nytt forslag: Sette opp fysisk sperring i form av bom, betonggriser etc. og
klargjøre for biloppstillingsplasser i forkant av evnt bom.

Skoleplassen
Foreslått oppført med p.plass og innkjøring forbudt med underskilt.
Nytt forslag: Sette opp fysisk sperring i form av gjerde, bom etc. i
lengdretning av skolebygget langs Nordregate (litt forskjøvet i forhold til
bygget). Henvise ansattes parkering til bak Polarhallen med skilt 552
(p.plass) oppsatt i krysset mellom skolen og Nordregate/Ringveien mot
Polarhallen.
Gjesteparkering langs Nordregate inn mot skolebygget, evnt. I forkant av
Fysisk sperring mot Nordregate.

Tatt ut av eksisterende skiltplan (2001-2005):
Raschveien
Oppføring av gjennomkjøring forbudt skilt i begge ender.
Rv 889
Oppføring av skilt nr 552 (p.plass) ved postkontorbygget
Fyllingsområdet:
Oppføring av skilt nr 372 (parkering forbudt) ved helikopterplassen
RV 889
Oppføring av skilt nr 552 (p.plass) ved fergeleie
RV 889
Oppføring av skilt nr 552 (p.plass) ved området mellom Tobø Fisk og
Dampskipskaia
Kirkeveien
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Oppføring av skilt nr 552 (p.plass) ved kirka
Dalveien / Dalbotten
Oppføring av skilt nr 142 (barn leker) ved snuplass. Akebakke som ender i
veg
Oppføre skilt nr 372 (parkering forbudt) på snuplassen

Skyttervegen
Oppføre skilt nr 704 (blindveg) like ved presteboligen
Skoleplassen
Oppføre skilt nr 552 (p.plass) på skolens område mot fotballbanen
Oppføre skilt nr 302 (innkjøring forbudt med underskilt Utenom varekjøring)
er ikke gjennomførbart i hht skiltforskriften.
Gangveg/ sykkelveg – Ingøyveien/ Rolvsøyveien
Oppføring av underskilt til 522 (gang/ sykkelveg) kjøring til eiendommene
tillatt.
Storvannsveien / Storvannet
Oppføring av skilt nr 302 (innkjøring forbudt) med underskilt Utenom kjøring til
bedriftsanlegg

Ny reguleringplan for Torget i Havøysund:
Merket SP (sentrumsplan) i skiltplan.
Gangfelt og nedsenket fortauskant i krysset mellom Strandgata og
Nordregate. Merkes i asfalten samt skiltes.
P5 i ny reguleringsplan for Torget:
P5, Parkeringsaret på kaia skal tilpasses bussholdeplass og
biloppstillingsplasser.

P5 – almenningskaia – bussoppstilling.
Bruke G/S på begge sider. Buss fra Havøysund kjører inn på området og
bruker fortauet G/S som bagasjesamler.
Buss utenfra stopper i vegbanen til RV 889 med det samme fortau som
bagasjesamler i retning mot banken.
Skilt + leskur.
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