
Mølnosen folkemøte – referat  

Den 07.11.2019 ble det avholdt folkemøte i forbindelse med oppstart av reguleringsplan 

«Trafikksikkerhet Mølnosen» planID 293. Tilstede var Vågan kommune repsentert ved 

arealplanleggere Anna Åsell og Bill Gradin. Møtet var annonsert ved varsel om oppstart samt på 

kommunens facebookside. Møtet ble arrangert i resepsjonen til Kabelvåg feriehus og camping, 

Mølnosen.  

I møtet ble det gitt informasjon om hensikten bak planen og planprosessen. Et bilde med 6 foreløpige 

utredningstemaer var brukt som diskusjonsgrunnlag, se bilde. Det ble også gitt mulighet til andre 

diskusjonsområder og spørsmål.  

 

Gruppediskusjon 

De 14 deltakene i møtet ble oppdelt i tre grupper og fikk i oppgave å gi skriftlige innspill med 

utgangspunkt i styrker, svakheter, muligheter og utfordringer med planen. Følgende stikkord ble gitt 

fra gruppene: 

 

Styrker 

 «4» og «5» – en veldig god løsning =) 

 Men «1» i tillegg - det vil fortsatt være en farlig kryssing av E10 (spesielt skolebarn) 

 Få en trygg og sikker kryssing av E10 

 Ny utkjørsel Mølnosen «1» 

 Gangsti øst 

 Bad 
 
Svakheter 

 Gangfelt E10 mot kran – ikke autovern.  

 Badeplass «5» lite egnet (må skifte masse)  

 «6» Trafikkfarlig med parkering der  

 Brua er svak – tidsspørsmål før den kollapser 
  
 



 
Muligheter 

 «1» og «4» Utfylling (gangsti) nord for E10 paralelt.  

 E10 60 sone et krav – myke trafikanter  

 Øke høyden på vannspeilet etter feil arbeid av Statens vegvesen 

 «6» Busstopp 
 
Utfordringer  

 Anadrome fiskeslag 

 Utfordring m/ vannstand i poll 

 Ny bru og ivaretakelse av elv (både løp og kulp tilrettelegging)  

 Konsekvensutrede vannkvalitet  

 «4» Helårsbruk 

 «1» og «4» Mange myke trafikander/småbarnsfamilier – DET MÅ SIKRES 

 Kloakk i ft bad 

 Høyere belastning på Ørsvågveien – bør utvides/oppgraderes 
 
Vågan kommune takker for deltakelse og oppmuntrer til å sende videre innspill til planen før frist 
20.11.2019 til: postmottak@vagan.kommune.no  
 
Med vennlig hilsen 
Anna og Bill  
 
Kontaktinformasjon: 
Bill Gradin, e-post: bill.gradin@vagan.kommune.no tlf: 75420145 
Anna Åsell, e-post: anna.asell@vagan.kommune.no tlf: 75420437 
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