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Sammendrag 

Trafikksikkerhetsplan for 2012 -2015, datert 24. februar 2012, er en revidert versjon av 

Trafikksikkerhetsplanen for 2002-2005. Dokumentet er oppdatert med ny statistikk og nytt 

handlingsprogram. Handlingsprogrammet er supplert med innspill fra kommunens innbyggere 

etter offentlig høring 11.april til 2. mai 2011. Planen skal være et viktig styringsverktøy for 

målrettet kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, og viser blant annet hvilke områder og tiltak 

som skal prioriteres i kommunen. 

 

Kommunens visjon er knyttet opp mot innbyggernes helse og trivsel. 

 

”Det er omtrent umulig kun å bygge seg fysisk ut av problemene, 

det må kombineres med andre tiltak” 

 

Hovedmål: 

1. Redusere risiko for, og antallet trafikkulykker 

2. Stimulere til en atferd som er forenlig med trygg trafikk (holdningsskapende arbeid i 

skolen) 

3. Sikre skoleområdene 

4. Sikre skolevegen fra hjem til skole. Stimulere barn til å gå/sykle til og fra skolen 

5. Tilrettelegge for at kommunens innbyggere skal ferdes trygt på veg til skole, 

fritidsaktiviteter, arbeidsplass og samtidig bidra til økt fysisk aktivitet i det daglige. 

6. Tilrettelegge for å stimulere til hverdagsaktivitet i form av å gå/sykle til skole og 

jobben. 

 

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram er retningsgivende for kommunens arbeid med 

trafikksikkerhetstiltak. 

Basert på de innspill som er kommet i inn i forbindelse med revisjon av gjeldende 

trafikksikkerhetsplan er det satt opp flere prioriterte tiltak som skal gjennomføres i 

planperioden. Tiltakene er delt opp i tiltak langs riks-, fylkes- og kommunale veger. 

 
Prioriterte tiltak langs rv. 9 i kommunen 

Tiltak Tidsplan 

Belysning langs riksvegen fra Valhall til Hornåsen. Innspill til Statens 

vegvesen 2011. 

Bussholdeplass i forbindelse med innkjørsel til Hornåsen. Innspill til Statens 

vegvesen 2011. 

Følge opp Statens vegvesen i forbindelse med planlegging av nye 

rundkjøringer ved Dåsnes og i Arendalskrysset. Fokus på sikker 

skoleveg og undergang i Arendalskrysset. 

2011-2013 

Trafikksikkerhetstiltak på vegstrekninger som er spesielt utsatt for 

viltpåkjørsler: 

- Kyrkjebygda- Syrtveit 

- Slettefet- Voilane 

 

2011 

Gang- og sykkelveg langs rv. 9 over Voilane ved Setesdal 

Mineralpark. Del av sykkelrute 3. 

Innspill til Statens 

vegvesen 2011. 
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Prioriterte tiltak langs fylkesveger i kommunen 

Tiltak Fylkesveg Tidsplan 

Gang- og sykkelveg Kallhovd- Hornnes 

Barneskule 

302 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 

Gang- og sykkelveg fra Oddestemmen til Evje 

kirke 

306 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 

Gang- og sykkelveg fra Stafossvegen til 

bedehuset i Flatebygd. 

306 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 

Trafikksikkerhetstiltak på vegstrekninger som er 

spesielt utsatt for viltpåkjørsler: 

Galteland- Grasdalen 

 

42 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 

Gang- og sykkelveg Hornnes-Kjetså 42 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 

 
Prioriterte tiltak langs kommunale veger i kommunen 

Tiltak Gjennomføring 

Gang- og sykkelveg fra Hornåsen til Valhall slik at alle skolebarn 

som har rett til skyss kan hentes her. 

2011-2012 

Gang- og sykkelveg langs Ljosheimvegen fra Prix til Taubanegata 2012-2015 

Videreføring av fortau fra Taubanegata til Evje Stadion. 2012-2015 

 

I tillegg er det satt opp en liste over tiltak som kan utføres raskt, uten de store 

saksbehandlingene. 

 
Prioriterte strakstiltak 

Tiltak Veg Gjennomføring 

Legge til rette på begge sider av rv. 9 for kryssing av 

vegen ved Spar på Verksmoen. 

Rv 9 Innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Krysset inn til Bakkemoen må skiltes med farlig 

kryss. 

Fv 304 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Skilting full stopp i krysset mellom fv. 42 og rv. 9, 

Kjetsåkrysset. 

Fv 42 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Fartsdumper ved Evje Kirke  Fv 306 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Redusert hastighet til 60 km/t på strekningen 

Kallhovd- Hornnes Barneskule  

Fv 302 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Redusert hastighet gjennom Evje Sentrum, max. 40 

km/t. Brosteinsfelt. 

Fv. 312 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 
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1 Innledning 

 

Trafikksikkerhetsplan for 2012 -2015, er en revidert versjon av Trafikksikkerhetsplanen for 

2002-2005. Utkast til plan har vært ute til offentlig høring i perioden 11.april til 2. mai 2011. 

Dokumentet er oppdatert med ny statistikk og nytt handlingsprogram.  

 

Planen skal være et viktig styringsverktøy for målrettet kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, og 

viser blant annet hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen. 

 

Aust-Agder Fylkeskommune krever at søknader om tildeling av fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler (Aksjon skoleveg) skal være forankret i en kommunal 

trafikksikkerhetsplan, og at prosjektene det søkes om skal være tilstrekkelig 

dokumentert/bekreftet. 

 

Kommunens trafikksikkerhetsutvalg består av 10 medlemmer. Torgeir Hodne, enhetsleder 

drift, Siv Therese Kile Lie, Plan- og miljørådgiver, Solveig Moi, rektor Hornnes Barneskole, 

Erlend Hunshamar, rektor Evje Barneskole, Dreng Homme, leder for plan- og bygningsrådet, 

Hans Holene, representant fra Eldrerådet, Synnøve Tallaksen, representant fra Ungdomsrådet, 

Tellef Risdal, representant for rådet for funksjonshemmede, Terje Stifoss, Politiet og Trygg 

Trafikk og Rigmor Flaat, Barn- og unges representant i plan- og byggesaker. 

 

Trafikksikkerhetsplan for 2012 – 2015 (4 år) med handlingsprogram tas opp til årlig vurdering 

av arbeidsgruppa. Etter at aktuelle høringsparter er gitt anledning til å uttale seg, tas planen 

opp til rullering/revisjon og politisk behandling i trafikksikkerhetsutvalget/ kommunestyret. 

 

 

Evje og Hornnes, september 2011 

 

 

 

Torgeir Hodne 

Leder for Drift 
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Oppsummering av tiltaksområder i Statens 
Vegvesen sin rapport 8/2007:  

”Det er mulig å halvere antall drepte og hardt 
skadde i vegtrafikken innen 2020!” 

 Fartsgrenser 

 Bilbeltebruk 

 Bruk av sykkelhjelm og synlighet blant 

syklister 

 Fotgjengerrefleks 

 Redusere omfanget av kjøring som 

utføres i ruspåvirket tilstand 

 Redusere omfanget av kjøring som 

utføres av trøtte førere 

 Overholdelse av kjøre- og 

hviletidsbestemmelser 

 Teknologisk utvikling for en sikre 

kjøretøypark 

 Sikkerhetsmessig standard på tunge 

kjøretøyer 

 Trafikkopplæring i skoler og barnehager 

 Føreropplæring/ Mengdetrening 

 Øvrige tiltak for å forbedre førerens 

dyktighet 

 Sikkerhetsmessig standard på 

stamvegnettet 

 Sikkerhetsmessig standard på det øvrige 

riksvegnettet 

 

Nullvisjonen betyr at vi skal forebygge tap av 

liv og helse gjennom å begrense skadene i de 

ulykkene vi ikke klarer å forhindre 

 

2 Visjon og mål 

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er i hovedtrekk organisert på tre nivåer: nasjonalt, regionalt 

(fylkeskommunene og statlige regioner) og kommunalt nivå.  

2.1 Nasjonalt og regionalt 

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er:  

Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets 

behov for transport og fremmer regional utvikling. 

Samferdselsdepartementet styrer trafikksikkerhetsarbeidet gjennom Nasjonal transportplan 

(NTP). Planen presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. 

I (NTP) Nasjonal transportplan 2010-2019 (St.meld. Nr.16), vedtatt 11.6.2009, er følgende 

hovedmålsettinger gitt: 

• Bedre framkommelighet og reduserte 

avstandskostnader for å styrke konkurransekraften 

i næringslivet og for å bidra til å opprettholde 

hovedtrekkene i bosettingsmønsteret 

• Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at 

det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller 

hardt skadde i transportsektoren 

• Transportpolitikken skal bidra til å begrense 

klimautslipp, redusere miljøskadelige virkninger 

av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale 

mål og Norges internasjonale forpliktelser på 

miljøområdet 

• Transportsystemet skal være universelt utformet 

• Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at 

det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller 

hardt skadde i transportsektoren. 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-

2013 baserer seg på regjeringens nullvisjon og ett 

etappemål er at antall drepte og hardt skadde skal 

reduseres med minst 1/3 innen 2020.  

Statens vegvesen har utarbeidet en rapport (8/2007) som 

konkluderer med at det er mulig å halvere antall drepte og 

hardt skadde innen 2020. De har hatt ett ensidig fokus på 

trafikksikkerhet i sine vurderinger, men god 

trafikksikkerhet gir ofte positive virkninger på andre 

områder. 
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2.2 Fylket 

Det er utarbeidet en felles strategiplan for 2010-2013 for begge Agderfylkene. Denne planen 

ble vedtatt desember 2009.  

Fylkeskommunen ønsker å støtte opp om nullvisjonen og legger den til grunn for sitt 

trafikksikkerhetsarbeid. Målsettingen med strategiplanen er å få et grunnlag for en bred 

prioritering av arbeidet med trafikksikkerhet, og samtidig få til en god koordinering mellom 

de mange aktørene i regionen. Siden kommunene er sentrale aktører i 

trafikksikkerhetsarbeidet er det en viktig målsetting for arbeidet å utforme strategier som kan 

bidra til å vitalisere det kommunale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet.  

 

En stor utfordring i planperioden vil være å gjennomføre forvaltningsreformen ved at fra 

1.januar 2010 har fylkeskommunen ansvaret for 80 prosent av dagens fylkes- og riksveinett.  

 

I arbeidet med å skape en trafikksikkerhetskultur i Agderfylkene prioriteres følgende 

satsingsområder: 

 Barn og unge 

 Redusere utforkjørings- og møteulykkene 

 Sikre myke trafikanter – fotgjengere og syklister 

 Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene 

 Øke informasjonen om og sikkerheten ved bruk av ATV (4-hjulinger) på vei og 

snøscooterkjøring 

 Øke og effektivisere kontrollvirksomheten 

 Vektlegge trafikksikkerhet og HMS i private og offentlige virksomheter 

 

2.3 Kommunen 

Evje og Hornnes kommune støtter opp om Nullvisjonen, og legger den til grunn for sitt 

trafikksikkerhetsarbeid. 

 

I en trafikksikkerhetsplan er det naturlig og også knytte visjonen opp mot innbyggernes helse 

og trivsel. 

 

”Det er omtrent umulig kun å bygge seg fysisk ut av problemene, 

det må kombineres med andre tiltak” 

 

For arbeidet med trafikksikkerhetsplanen er det satt følgende mål: 

Hovedmål: 

1. Redusere risiko for, og antallet trafikkulykker 

2. Stimulere til en atferd som er forenlig med trygg trafikk (holdningsskapende arbeid i 

skolen) 

3. Sikre skoleområdene 

4. Sikre skolevegen fra hjem til skole. Stimulere barn til å gå/sykle til og fra skolen 

5. Tilrettelegge for at kommunens innbyggere skal ferdes trygt på vei til skole, 

fritidsaktiviteter, arbeidsplass og samtidig bidra til økt fysisk aktivitet i det daglige. 

6. Tilrettelegge for å stimulere til hverdagsaktivitet i form av å gå/sykle til skole og 

jobben. 

 

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram er retningsgivende for kommunens arbeid med 

trafikksikkerhetstiltak. 
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3 Ansvar og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet 

3.1 Nasjonalt nivå 

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret, og styrer trafikksikkerhetsarbeidet 

gjennom Nasjonal transportplan (NTP). 

Oppfølging av trafikksikkerhetsarbeidet og samarbeidet på nasjonalt nivå ivaretas 

hovedsakelig av Kontaktutvalget for trafikksikkerhet, som er et samarbeidsorgan oppnevnt og 

styrt av Samferdselsdepartementet. I tillegg til Samferdselsdepartementet, deltar 

Justisdepartementet, Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Trygg Trafikk og 

Sosial- og helsedirektoratet. 

3.2 Regionalt 

Ansvaret for trafikksikkerhet i forbindelse med trafikant- og kjøretøyrelaterte forhold, 

planlegging og bygging av ny veg, og drift og vedlikehold av eksisterende veg på regionalt 

nivå, ivaretas av Statens vegvesen. 

3.3 Fylket 

Fylkeskommunen har et ansvar for å følge opp det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet bl.a. 

gjennom å gi faglige råd og veiledning. Årlige konferanser med de kommunale 

trafikksikkerhetskontaktene, er helt sentrale i denne sammenheng både når det gjelder faglig 

påfyll og vedlikehold av nettverk. De kommunale trafikksikkerhetskontaktene bør 

representerer både teknisk- og oppvekstetatene i kommunene. 

3.4 Kommunen 

Kommunene er en stor arbeidsgiver, eier av kommunale veier, eier av barnehager og skoler, 

stor transportkjøper og kommunene har et overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet.  

 

Det er viktig at det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet har forankring i toppledelsen i 

kommunene. Dette er erfaringsmessig nødvendig for å sikre en integrering av dette arbeidet i 

hele organisasjonen. 
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4 Samfunnsøkonomiske betraktninger 

 

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har beregnet kostnader ved personskader i trafikken, vist i 

tabell 1. 

 
Tabell 1. Oversikt over ulykkeskostnader pr. politirapportert skadet person og pr. politirapportert personskadeulykke. 

Skadetilfelle Kostnad 2007-priser 

Et dødsfall 29 415 000,- 

En meget alvorlig skade 20 100 000,- 

En alvorlig skade 6 660 000,- 

En lettere skade 890 000,- 

Gjennomsnittlig personskade 3 950 000,- 

Gjennomsnittlig materielle forsikringsskader 55 000,- 

 

Oftest er det bruddskader, indre blødninger, hodeskader, kvestelser og alvorlige ryggskader 

som krever lange sykehusopphold og langvarig rehabilitering. Mange av disse hardt skadde 

blir livsvarig invalide og i tillegg blir de pårørende sterkt berørt.  
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4.1 Årsaker til dødsulykker 

Møte- og utforkjøringsulykkene dominerer i Agderfylkene, 

som ellers i landet, og utgjør ca. 2/3 av de alvorligste ulykkene. 

På landsbasis er andelen møte- og utforkjøringsulykker 

omtrent like store. I Agderfylkene er det noe høyere andel 

utforkjøringsulykker. 

Ofte er det flere faktorer som til sammen forårsaker en 

dødsulykke. Statens vegvesen har funnet at personrelaterte 

faktorer er medvirkende årsak ved sju av ti dødsulykker. Slike 

faktorer er ruspåvirkning, uerfaren sjåfør, for høy fart, trøtthet 

og sykdom. Veg og vegmiljø, tekniske og sikkerhetsmessige 

forhold ved kjøretøyet, samt vær- og føreforhold medvirker 

ved 20 til 30 prosent av dødsulykkene. 

Høy fart medvirket til halvparten av dødsulykkene på norske 

veger i 2005-2008. Manglende bruk av bilbelte medvirket i vel 

40 prosent av disse ulykkene. Ruspåvirkning medvirket i 22 

prosent av tilfellene. Om lag èn av fire omkomne 

motorsyklister brukte ikke hjelm, noe som også var tilfelle hos 

flertallet av omkomne syklister. I fem prosent av dødsulykkene 

i trafikken var det i 2005-2008 mistanke om selvvalgt ulykke. 

Statens vegvesen har siden mai 2009 hatt en fartskampanje 

som har som mål å spare liv og unngå livsvarige skader. 

Ettersom sammenhengen mellom fart og ulykker er så sterk, 

vil en reduksjon i fartsnivået bidra til dette målet.  

 

 

  

 

 

 

Fakta om fart 

 

Risiko 
 når gjennomsnittsfarten øker 

med 5 %, øker risikoen for 

personskadeulykke med 10 % og 
risikoen for å bli drept med 25 % 

 hvis farten økes fra 80 til 93 

km/t, dobles risikoen for å bli 
drept i en ulykke. 

Små fartsøkninger gir stort utslag på 

antall drepte. 

Ulykker 

 i over halvparten av alle 

dødsulykker i trafikken har for 
høy fart vært en av årsakene 

 i omtrent hver tredje dødsulykke 

har farten vært litt for høy i 

forhold til fartsgrensen eller 
føreforholdene.  

 dersom alle alltid hadde holdt 

fartsgrensen, kunne vi i 2008 

spart 60 menneskeliv, unngått at 

154 personer ble hardt skadd og 

at 838 ble lettere skadd.  

 

 Hva tåler kroppen? 

 Bilprodusentene klarer stadig å 

produsere mer kollisjonssikre 

biler, mens menneskets tåleevne 
ikke er forandret 

 sannsynligheten for å overleve en 

frontkollisjon reduseres vesentlig 

når farten overskrider 70 km/t, 

uansett hvor kollisjonssikker og 
moderne bil du har   

Fartsoverskridelser 

 over halvparten av bilene som 

passerer et av Statens vegvesens 

målepunkter kjører fortere enn 
fartsgrensen 

 over 80 % sier at de ”av og til” 

eller ”ofte” kjører 5-10 km over 
fartsgrensen når den er 80. 

 nesten 50 % sier at de ”av og til” 

eller ”ofte” kjører 15 km over 
fartsgrensen når den er 80  

Kollisjonsfart og 

bremselengder 

 Selv en liten fartsøkning gir store 

utslag på bremselengde og på 

hvilken fart du har i 
kollisjonsøyeblikket 

 dersom du akkurat klarer å stanse 

foran en hindring etter å ha kjørt 

i 80 km/t, ville en fart på 90 km/t 

gjort at du hadde truffet 

hindringen i 50 km/t  
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5 Ulykkestatistikk 

5.1 Norge og Agderfylkene 

På landsbasis omkom 212 personer i veitrafikkulykker i 2009. Dette er det laveste antallet 

siden 1954. For første gang siden 1966 ble færre enn 10 000 personer skadd i trafikken.  

I 2009 ble det i alt registrert 186 dødsulykker med totalt 212 omkomne, ifølge statistikken 

over politirapporterte veitrafikkulykker. Dette er 51 færre dødsulykker og 43 færre omkomne 

enn året før. Selv om ulykkesstallene varierer mye fra et år til et annet, viser den langsiktige 

trenden en betydelig reduksjon, særlig for de alvorlige ulykkene. Gjennomsnittet for 10-

årsperioden 2000-2009 var 235 dødsulykker og 263 omkomne per år. Figur 1 gir en oversikt 

over utviklingen i antall ulykker og antall skadde/drepte trafikanter i perioden 1995-2008 i 

Agderfylkene. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Antall ulykker og antall skadde eller drepte trafikanter i Agderfylkene i periode 1995-2008. 

I Aust-Agder fylke var det registrert 75 omkomne i perioden 2001-2009. I Evje og Hornnes 

kommune har det vært to dødsulykker i perioden 2000-2010.  
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5.2 Evje og Hornnes kommune 

Ikke alle ulykker blir registrert. 

 

 Det blir ført statistikk over:  

 Alle trafikkulykker med personskade der motorisert kjøretøy er innblandet, som blir 

meldt til politiet. (Alle slike saker skal meldes til politiet.) 

Disse ulykkene blir også stedfestet geografisk slik at ulykkesstedene kan vises på kart. 

 Skader som blir meldt til forsikringsselskap (TRAST). 

 

Ulykkene omtalt i denne planen, er politiregistrerte ulykker i løpet av 2000 til og med 2010.  

Kartet på neste side (figur 2) viser ulykkesstedene i Evje og Hornnes kommune i perioden 

2000-2010. I perioden ble 2 drept, 2 meget alvorlig skadet og 19 personer ble alvorlig skadet i 

trafikkulykker, se tabell 2. 

 
Tabell 2: Antall personer som er drept, meget alvorlig skadd og alvorlig skadd i trafikkulykker i 

Evje og Hornnes kommune i periode 2000-2010 (Kilde: Statens vegvesen). 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tot 

Drept 1    1       2 

Meget 

alvorlig 

skadd 

      1  1   2 

Alvorlig 

skadd 

1 2 2 3 2 2 2 2  1 2 19 

Totalt 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 23 

 

Kartet i figur 2 viser klart at de fleste ulykkene med personskader har skjedd på rv. 9. Dette er 

og den vegstrekningen med størst trafikk. Kartet i figur 3 viser årsdøgntrafikken (ÅDT) på de 

største veiene i kommunen. (ÅDT finner man ved å summere alle kjøretøy som passerer et 

snitt av en veg i løpet av et år, dividert på antall dager i året.) 

 

Elg og trafikk 

Sitat hentet fra Faun rapport 008-2011:  

 

”I forhold til at Evje og Hornnes er en ”skogkommune” uten jernbane er trafikkproblemene 

store. I perioden 1991-2010 er det felt 32 elg per trafikkdrepte elg. Det er vanskelig å forklare 

hvorfor det har vært så mange trafikkulykker siste 5-års periode etter at elgtettheten er meget 

redusert. Økt trafikkbelastning kan være en del av svaret. Grundig kartlegging av 

problemstrekninger langs vei bør prioriteres svært høyt i Evje og Hornnes.” 

 

Direktoratet for naturforvaltning har opprettet en innsynsløsning på internett hvor man kan få 

opp kart over Evje og Hornnes kommune som viser fallvilt. Adressen til denne siden er: 

www.hjortevilt.no/Fallvilt 

 

http://www.hjortevilt.no/Fallvilt
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Figur 2 Ulykkesstedene i Evje og Hornnes kommune i perioden 2000-2010. (Kilde: Statens 

vegvesen). 
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Figur 3 Trafikktall for hovedferdselsårene i Evje og Hornnes kommune i 2009. (Kilde: Statens 

vegvesen). 
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6 Trafikkmønster 

Trafikken i Evje og Hornnes er dominert av gjennomfartstrafikk. To store veger krysser 

hverandre i kommunen; rv. 9 fra Kristiansand til Hovden og fv. 42 fra Rogaland til Arendal. 

 

Evje sentrum har hatt en uavklart trafikksituasjon, med parkerte biler og myke trafikanter 

”over alt”. Gjennom ny sentrumsplan som forventes ferdig i løpet av 2011, blir det gjort et 

arbeid for å tilrettelegge for bedre samhandling mellom myke og harde trafikanter. 

 

Evje sentrum ligger på begge sider av rv. 9. Forretninger som ligger på Verksmoen fører til en 

del kryssing av riksvegen. Siden forrige plan er fartsgrensen redusert til 50 km/t på denne 

strekningen, i tillegg er det anlagt 2 fartsdumper. Dette fører til sikrere kryssinger enn 

tidligere da fartsgrensen var 70 km/t.  

 

Ved Dåsnes er planleggingen av ny rundkjøring på rv. 9 i gang. Dette skal føre til sikrere 

skolevei for barn og unge. Krysset mellom fv. 302 og rv. 9 fremstår i dag som uoversiktlig og 

trafikkfarlig. 

 

I forrige trafikksikkerhetsplan ble det kommentert at det var farlige krysningspunkter på rv.9 

nord for Evje barneskole, og ved Syrtveit. Ved Syrtveit er det bygd undergang, og 

planarbeidet for gang- og sykkelveg fra Kyrkjebygda til Evje skole har vært ute på høring i 

januar 2011. Byggestart over sommeren 2011.  

 

6.1 Trafikksikkerhetsarbeid i skolene 

Skolene har trafikksikkerhet med i sitt internkontrollsystem med rutiner for oppfølging i 

skoletid. Dette er ment å være viktig trafikkopplæring for barna. Skolepatruljene på Evje og 

Hornnes har vært i arbeid i over 30 år. Begge barneskolene har en trafikkansvarlig lærer som 

sørger for tilrettelegging av materiell for trafikkopplæring på de forskjellige klassetrinnene,  

opplæring og oppfølging av skolepatruljene og de arrangerer et årlig sykkelløp for 5. – 7. 

klassetrinn.  De samarbeider med en representant for Trygg Trafikk på Lensmannskontoret.  

Temaer de har arbeidet med er:  

 Opplegg for at elevene skal møte til sykkelløp med trafikksikre sykler  

 Opplegg for å få barna til å bruke sykkelhjelm  

 Aksjoner for å øke forståelsen for bruk av refleks 

 Oppførsel på og ved buss 

  



Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Vedtatt plan 

16 
 

7 Handlingsplan 

 

7.1 Målsetting 

Kommunen ønsker å støtte opp om Nullvisjonen og legger denne til grunn for sitt 

trafikksikkerhetsarbeid. 

7.2 Prioriterte tiltak 

Basert på de innspill som er kommet i inn i forbindelse med revisjon av gjeldende 

trafikksikkerhetsplan er det satt opp flere prioriterte tiltak som skal gjennomføres i 

planperioden. En fullstendig liste over innspill er i vedlegg 1. Denne listen vil også benyttes i 

kommunens kontinuerlige fokus på trafikksikkerhet.  

Tiltakene er delt inn i tiltak på riks- (tabell 1), fylkes (tabell 2) - eller kommunal veg 

(tabell 3). 

 
Tabell 1: Prioriterte tiltak langs rv. 9 i kommunen 

Tiltak Tidsplan 

Belysning langs riksvegen fra Valhall til Hornåsen. Innspill til Statens 

vegvesen 2011. 

Bussholdeplass i forbindelse med innkjørsel til Hornåsen. Innspill til Statens 

vegvesen 2011. 

Følge opp Statens vegvesen i forbindelse med planlegging av nye 

rundkjøringer ved Dåsnes og i Arendalskrysset. Fokus på sikker 

skoleveg og undergang i Arendalskrysset. 

2011-2013 

Trafikksikkerhetstiltak på vegstrekninger som er spesielt utsatt for 

viltpåkjørsler: 

- Kyrkjebygda- Syrtveit 

- Slettefet- Voilane 

 

2011 

Gang- og sykkelveg langs rv. 9 over Voilane ved Setesdal 

Mineralpark. Del av sykkelrute 3. 

Innspill til Statens 

vegvesen 2011. 

 
 

Tabell 2: Prioriterte tiltak langs fylkesveger i kommunen 

Tiltak Fylkesveg Tidsplan 

Gang- og sykkelveg Kallhovd- Hornnes 

Barneskule 

302 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 

Gang- og sykkelveg fra Oddestemmen til Evje 

kirke 

306 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 

Gang- og sykkelveg fra Stafossvegen til 

bedehuset i Flatebygd. 

306 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 

Trafikksikkerhetstiltak på vegstrekninger som er 

spesielt utsatt for viltpåkjørsler: 

Galteland- Grasdalen 

 

42 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 

Gang- og sykkelveg Hornnes-Kjetså 42 Oversendes som innspill til 

Statens vegvesen 2011 
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Tabell 3: Prioriterte tiltak langs kommunale veger i kommunen 

Tiltak Gjennomføring 

Gang- og sykkelveg fra Hornåsen til Valhall slik at alle skolebarn 

som har rett til skyss kan hentes her. 

2011-2012 

Gang- og sykkelveg langs Ljosheimvegen fra Prix til Taubanegata 2012-2015 

Videreføring av fortau fra Taubanegata til Evje Stadion. 2012-2015 

 

I tillegg er det i tabell 4 satt opp en liste over tiltak som kan utføres raskt, uten de store 

saksbehandlingene. 

 
Tabell 4: Prioriterte strakstiltak 

Tiltak Veg Gjennomføring 

Legge til rette på begge sider av rv. 9 for kryssing av 

vegen ved Spar på Verksmoen. 

Rv 9 Innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Krysset inn til Bakkemoen må skiltes med farlig 

kryss. 

Fv 304 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Skilting full stopp i krysset mellom fv. 42 og rv. 9, 

Kjetsåkrysset. 

Fv 42 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Fartsdumper ved Evje Kirke  Fv 306 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Redusert hastighet til 60 km/t på strekningen 

Kallhovd- Hornnes Barneskule  

Fv 302 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 

Redusert hastighet gjennom Evje Sentrum, max. 40 

km/t. Brosteinsfelt. 

Fv. 312 Oversendes som 

innspill til Statens 

vegvesen 2011 
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Vedlegg 1: Forslagsliste  

Nr Forslagsstiller Veg Problem/Sted Ansvarlig 

1 KTS FV 303 Når man kjører fra Bakkemoen mot Evje sentrum så er det dårlig sikt ved 

Fennefossbrua. I krysset så ”stjeler” autovernet mye av sikten nordover. 

SV 

2 KTS RV 9 Krysset rv 9 ved Maskinsalg er forholdsvis uoversiktlig. Folk på gang- og 

sykkelvegen blir oversett. 

SV 

3 KTS KV Veien fra Taubanegata og inn til Evje Stadion. Her bør det gjennomføres tiltak for å 

ivareta myke trafikanter. 

Kommunen 

4 KTS FV 42 Gang- og sykkelveg fra Kjetså til Kjetsåkrysset.  SV 

5 KTS, Jon 

Gunnar Uleberg, 

Lasse Hornnes 

og FAU 

Hornnes 

barneskule 

FV 302 Gang- og sykkelveg Kallhovd- Hornnes Barneskule. SV 

6 KTS FV 306 Trafikksituasjonen langs fylkesvegen gjennom Flatebygd er farlig. Mye trafikk i 

forbindelse med hytter og skiløypene på Høgås. Skummelt for barn og ferdes 

langsmed vegen her. Gang- og sykkelsti er et alternativ. 

 

SV 

7 KTS KV Gang- og sykkelsti fra Hornåsen til Valhall slik at alle skolebarn som har rett til 

skyss kan hentes her. 

Kommunen 

8 KTS RV 9 Belysning langs riksvegen til Hornåsen. SV 

9 KTS RV9 Bussholdeplass i forbindelse med Hornåsen på rv 9. SV 

10 KTS KV Fra Setesdal Videregåande skule og ned til bussholdeplass så er det smal veg med 

mye ungdommer og trafikk, spesielt på vinteren. 

Kommunen 

11 KTS KV Brøytetiltak på siste del av sykkelstien fra Dåsnesmoen til Hornnes Barneskole. 

Skummelt for ungene å gå langsmed sykkelskuret når det kommer mange biler som 

skal til barnehagen og lignende. 

 

Kommunen 



Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Vedtatt plan 

Vedlegg 1: Forslagsliste Side 19 
 

 

  

Nr Forslagsstiller Veg Problem/Sted Ansvarlig 

12 KTS FV 304 Krysset inn til Bakkemoen bør skiltes med farlig kryss. SV 

13 KTS FV, RV Følge opp kartleggingen av viltpåkjørsler i kommunen og se på om det er områder 

hvor hogst kan føre til bedre oversikt. Oversikt over fallvilt: 

www.hjortevilt.no/Fallvilt 

SV 

14 KTS KV Gang- og sykkelveg fra sykehjemmet på Evje til Prix. Utbedre det slik at det er lett å 

komme seg frem. 

Kommunen 

15 KTS KV Asfaltere Grenjåveien. Kommunen 

16 KTS KV Asfaltere ”snarveien” mellom Otra Trelast og gang- og sykkelvegen til Hornnes. Kommunen 

17 Finn Bjørn 

Rørvik 

 - Adskilte felt for gående, syklende og kjørende som i utlandet 

- Redusert hastighet gjennom sentrum 

- Rutiner på feiing av gang- og sykkeveger 

SV,  Kommunen 

18 Dag Haugland FV 42 

RV 9 
- Fartsreduserende tiltak slik at billistene holder fartsgrensen på fv. 42 fra 

Tingberget til Arendalskrysset. 40 sonen bør starte før Svartevegen. 

- Fartsreduserende tiltak i tillegg til redusert hastighet, 50 km/t på rv. 9 fra 

Dølen Hotell til nord for Gautestad gravferdsbyrå. 

- Sikre oppfølging av sentrumsplanen i forhold til trafikksikkerhet 

SV 

19 FAU Hornnes 

barneskule 

RV 9 - Etablere gang- og sykkelveg langs rv. 9 sør for Mineralparken over 

Voilane. Dette er en del av sykkelrute 3 og blir mye brukt. 

- Følge opp rundkjøring ved Dåsnes i forhold til sikker skoleveg. 

SV 

20 May Britt 

Hansen m. fl. 

KV - Gatelys langs Valhallvegen 

- Utbedre siktsoner i krysset Valhallvegen . RV 9 

Kommunen 

http://www.hjortevilt.no/Fallvilt
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*KTS = Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 

 

 

Nr Forslagsstiller Veg Problem/Sted Tiltak Kommentar Gjennom-

føring 

Ansvarlig 

21 KTS  Ha med et punkt om trafikksikkerhetsopplæring i 

skolene i planen. 

   Kommunen 

22 KTS, Dag 

Haugland, 

Evje 

Barneskule, 

Ungdomsrådet 

RV, 

FV 
Arendalskrysset er problematisk i forhold til skoleveg. 

Her må det etableres undergang. 

Rundkjøring Statens 

Vegvesen har 

dette inne i sitt 

budsjett for 

2012. 

2012-2013 SV 

23 KTS, Dag 

Haugland, Alf 

Pettersen, Finn 

Bjørn Rørvik 

FV 312 Bør opprettes gang- og sykkelveg gjennom Evje 

Sentrum. 

G/S veg Tatt med i 

reguleringsplan 

for Evje 

Sentrum. 

 SV 

24 KTS FV 306 Gang- og sykkelsti fra Oddestemmen til Evje Kirke G/S sti   SV 

25 KTS, Anne 

Karin Nesdal 

FV 306 Uoversiktelig kryss ved Evje kirke. Vegen fra Evje 

Kirke til Oddeskogen bør sikres. 

   SV 

26 Jon Gunnar 

Uleberg, Lasse 

Hornnes 

FV302 Nedsatt hastighet på strekningen Kallhovd – Hornnes 

Barneskule, 60 km/t 

 

 

 

   SV 
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Vedlegg 2: Oppfølging av Trafikksikkerhetsplan 2002-2005 

Dette vedlegget tar for seg handlingsplanen i forrige trafikksikkerhetsplan. Hva er gjort og 

hva er ikke gjort for å forbedre trafikksikkerheten i kommunen. 

 

Problemområder i forrige planperiode 

Tabell I viser en oversikt over hvilke innspill som kom i forbindelse med forrige 

trafikksikkerhetsplan og hvordan disse er fulgt opp av kommunen og Statens Vegvesen.  
 

Tabell I: Innspill til trafikksikkerhetsplan 2002-2005 og kommentar på hvordan oppfølgingen 

har vært i kommunen. 

Barn på skoleveg Hva er gjort i planperioden: 

Kryssing av fv. 42 fra Tingbergheia Her er det bygd undergang. 

Kryssing av fv. 42 Arendalsvegen ved kryss rv.9 Farten er redusert til 40 km/t og anlagt 

fartsdumper. Planlegging av ny rundkjøring på 

rv. 9 starter sannsynligvis opp i 2012.  

Tilkomst til Evje skole fra vestsiden av rv. 9 Statens vegvesen har hatt plan for gang- og 

sykkelveg ute på høring i januar 2011. 

Byggestart er forventet etter sommeren 2011. 

Det blir da undergang. 

Evje skole, ”kaotisk” blanding av barn og biler 

(foreldretransport og parkering) 

Ikke lenger lov å kjøre inn i skoleområdet i 

skoletiden. Fortsatt problemer med 

foreldretransport. 

Dåsneskrysset – skolen, g/s-veg langs fv. 302 Statens Vegvesen har meldt oppstart om 

planarbeid med ny kryssløsning som skal ivareta 

trafikksikkerheten i området. 

Lia – Hotell Dølen, fortau langs fv. 304 Det er bygd gang og sykkelveg fra Hotell Dølen 

til Senumsvegen. Anlagt fartsdumper ved Jørgen 

Lien på Fennefossvegen. Hele Fennefossvegen 

ble utvidet i forbindelse med omkjøring på 

grunn av steng bro på rv. 9. 

Fennefossvegen, vintervedlikehold, fv 304 Veien er oppgradert. Siktsoner er utbedret. 

Leskur ved alle skolebussventeplasser Ikke prioritert.  

Lys ved skolebussventeplasser Ikke prioritert. 

Lys for syklister Dåsnesvegen – gymnaset Dette er ordnet. 

Fart i boliggater / bygdeveg  

Grenjå Ny vei må tas opp til vurdering i ny plan. 

Taubanegata Ny vei må tas opp til vurdering i ny plan. 

Øvre Gruveveg / Dølaveg i Flatebygd Ikke gjort noe med. 

Hornåsen  

Oddeskogen 66 Fartsdumper 

Bakkemoen Fartsdumper 
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Evje kirke – Flatebygd, fv. 306 Gang- og sykkelveg under planlegging. 

Kostnadsoverslag: 200.000,- 

 

Kallhovd – Hornnes barneskule, fv.302 Foreløpig ikke aktuelt å gjøre noe her. Forsøkte 

å få utvidet veiskulder i forbindelse med 

nedlegging av strømkabel fra Uleberg kraftverk. 

Dette gikk ikke Statens Vegvesen med på. 

Fylkesveg 312 Beinsbru – Evje skole, redusert fart Ikke gjort noe med. Avventer planlegging av 

nytt kryss ved Oddeskogen. 

 

Riksveg  

De fleste kryss er kommentert. For dårlig sikt, ønske 

om avkjøringsfelt, ønske om rundkjøringer, 

misforhold mellom kryssutforming og fart. 

Farten er redusert til 50 km/t på strekningen 

mellom kryss ved YX-stasjonen til Dølen Hotell. 

Det er planer om rundkjøring ved Dåsnes, 

Maskinsalg, innkjørsel sør for Evje sentrum og i 

Arendalskrysset. 

I Kjetsåkrysset på rv. 9 bør det gjøres tiltak. 

Innføre fullt stopp skilt igjen? 

Kryssing av rv.9 ved YX stasjonen på Verksmoen. Lagt opp til kryssing i plan. Farten er redusert til 

50 km/t og det er anlagt fartsdumper før og etter 

krysset. 

Sentrum  

Uryddig trafikksituasjon i Evje sentrum Trafikksituasjonen er forsøkt forbedret i ny 

Sentrumsplan som er under utarbeiding. Det er 

da planlagt gang- og sykkelveg gjennom hele 

sentrum, samt rundkjøringer i begge ender. 

Vilkår for syklister  

Eget trafikkareal for sykling langs rv. 9, gjennom 

hele kommunen, og langs fv. 42 fra Tveit til Bjorvatn 

Sykkelrute nr 3 går nå gjennom hele Setesdal. 

Fv. 42 er det ikke gjort noe med. 

Eget trafikkareal for fotgjengere og syklister langs 

Arendalsvegen fra kryss med rv. 9 til Tingbergheia 

Her er det bygd gang og sykkelveg hele veien, 

samt undergang under fv. 42 ved Tingberget. 

Diverse  

Autovern Fjælestad Autovern er satt opp. Ny veg vurderes. 

Høy mur Svartevegen, storbilskolen. Muren er revet ned i forbindelse med bygging av 

ny tomannsbolig. Siktsonen er utbedret. 

Aking i Lianvegen, Salvesenbakken Ikke aktuelt å gjøre noe med. 

Kryss Bakkemoen / fv. 304 Rette opp slik at Bakkemoen går vinkelrett ut i 

Fv 304. Det er foreløpig ikke gjort noe i dette 

krysset. 

 

Strakstiltak  

Dårlig sikt for gående og syklister i undergang under 

rv. 9 ved renseanlegget, nær Fennefossbrua. 

Forslag om å male hvit midtstripe er meldt til 

vegstasjonen (Statens vegvesen), som vil 

vurdere det. Dette er ikke utført. 
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For høy kantstein i øy i kryss rv. 9 / fv. 303 ved 

Fennefossbrua. 

Er meldt til vegstasjonen (Statens vegvesen), 

som vil redusere høydeforskjellen.  

Problem for rullestolbrukere i sentrum, fortauskant, 

hullete fortau, for smale p- plasser framfor 

sentrumsbygget. 

I forhold til rullestolbrukere er overgangen ved 

banken til prix tilrettelagt, parkeringsplassene er 

utvidet. 

 

Ved en gjennomgang av tabell I er det tydelig at det har vært fokus på trafikksikkerhetstiltak i 

kommunen de siste årene. De fleste punktene fra forrige plan er fulgt opp. Noen av de som 

ikke er fulgt opp er tatt med videre i denne plan med høy prioritet. 
 

De konkrete tiltakene som skulle gjennomføres i planperioden er listet opp under. 

 

Gjennomførte tiltak: 

 

 Boligstrøk, fartsreduserende tiltak. 

Det er kommet en del innspill som går på at biltrafikken går for fort i boligstrøk. 

Virkemidlene som foreslås er fartshumper og skilting. Det har vært mye faglig diskusjon 

om hva som har ønsket effekt. Fysiske tiltak alene er neppe nok, det må også til en 

endring av holdningene hos beboerne selv. I mange tilfeller er det beboerne selv som 

medfører de verste fartsovertredelsene. Det synes naturlig å vurdere aktuelle tiltak i 

sammenheng , blant annet også å gjennomføre såkalt myk trafikkontroll i samarbeid med 

lokalt politi med sikte på å bevisstgjøre bilistene på fart og kjøring i boligområder.  

Denne type tiltak kan gjennomføre på anmodning til lokalt politi.  

Beboere langs Stasjonsvegen på Hornnes har kommet med en henvendelse hvor det 

uttrykkes et sterkt ønske om å få til fartsreduserende tiltak. Det bor en god del småbarn 

langs vegen som er atkomstveg til Hornnes Camping.  Her kommer det mange ukjente 

bilister spesielt i sommersesongen. Det kan da lett oppstå farlige situasjoner.  

Vegen er fra før skiltet med 30 km/t uten at det synes tilstrekkelig. Aktuelt tiltak her synes 

derfor å anlegge fartsdempere.  

Planlegging: 2002. 

Gjennomføring:  2002.  

Antatt kostnad: kr 15.000.  

 Birkelandsbrua, separasjon av myke og harde trafikkanter. 

Gjennomføre ytterligere trafikktelling og avklare hvordan en eventuell trafikkseparasjon 

kan gjennomføres. 

Planlegging: 2002 – 2003 i nært samarbeid med Vegvesenet for å finne en optimal 

teknisk/økonomisk løsning. 

Gjennomføring:  2003. 

Kostnad:  Fremkommer når planarbeidet er gjennomført.  

 Fotgjengerundergang under RV 42 ved Tingberget. 

Etablere gangforbindelse mellom ny fotgjengerundergang og Evjeskolene. 

Planlegging: 2003 

Gjennomføring:  2004  

Antatt kostnad: Fremkommer når planlegging er gjennomført 

 Fjælestadvegen,  

 Anlegg av autovern. Arbeide for egenandel fra hytteeierne.  
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 Mindre tiltak. 

Gjennomføre tiltak av mindre og lite kostnadskrevende tiltak når behov måtte melde seg. 

 

Ikke gjennomførte tiltak: 
 

 Trafikksikkethetsutvalg.  

Etablere et kommunalt trafikksikkerhetsutvalg, fortrinnsvis som et underutvalg under 

TNM-styret og bevilge midler på inneværende års driftsbudsjett til disposisjon for 

utvalget. TNM-styret gis fullmakt til å vedta utvalgets sammensetning og 

arbeidsoppgaver, herunder å videreføre arbeidet med skolepatruljene. 

Gjennomføring:  Videreføring fra og med 2002. 

Kostnad:  kr 30.000.  

 Skoleveg Dåsnes – Hornnes barneskole. 

Gjennomføre planarbeid for omlegging av avkjøring fra Fylkesveg mot Dåsvannsdalen 

samt etablering av sammenhengende gang- og sykkelveg fra Dåsnes frem til barneskolen. 

Planlegging:  2002. 

Gjennomføring:  2003 – 2004. 

Kostnad:  Fremkommer når planene er gjennomført  

 Trafikkforholdene ved Evjeskolene. 

Gjennomføre planarbeid med sikte på en bedre separasjon av trafikken til Evjeskolene, 

herunder å vurdere stengning av Fylkesvegen forbi skolene. 

Planlegging:  2003. 

Gjennomføring:  2004. 

Kostnad:  Fremkommer når planene er gjennomført.  

 

 Planrullering. 

Det gjennomføres rullering av trafikksikkerhetsplanen ved behov og senest ett år før 

utgangen av planperioden. 

Gjennomføring:  2005.  

 Andre tiltak. 

Evje Sentrum, arbeide videre med gjennomføring av den såkalte MGP- planen.  

Fartsdempende tiltak i boligfelt utover det som er nevnt foran 
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Vedlegg 3 Oppsummering av innspill offentlig høring  

I forbindelse med at planen lå ute til offentlig høring i perioden 11.april til 2. mai 2011 kom 

det inn 10 kommentarer. Disse er oppsummert under: 
 

1. Jon Gunnar Uleberg, 12.04.2011 

Forslag om utvidet 60 sone fra Kallhovd til Dåsnes. 

 

2. Alf  Pettersen, 14.04.2011 

Når barna skal hjem fra skolen, så må de gå, sykle forbi div butikker i sentrum, spesielt 

butikkene Lars 

Kile, Intersport og Sport 1. I alle disse butikker så er stativer langt ut på fortauet, slik at barna 

må ut i veibanen for å komme forbi. Dette bør dere "gjøre" noe med. 

 

3. Finn Bjørn Rørvik, 24.04.2011 

 Egne felt for gående, syklende og biler slik som i utlandet.  

 Redusert hastighet gjennom sentrum, 40 km/t 

 Rutiner på feiing av gang-/sykkelstier slik at syklistene foretrekker disse fremfor 

riksvegen. 

 

4. Lasse Hornnes, 27.04.2011 

 Alternativ 1 

 Sykkelsti fra Kallhovd til barneskolen 

 Alternativ 2 

 Nedsatt hastighet til 60 fra Kallhovd til barneskolen 

 

5. Dag Haugland, 29.04.2011 

 Trafikkutvalget bør prioritere oppfølging av sentrumsplanen slik at 

trafikksikkerhetsforholdene blir bedre. 

 Ønsker at det iverksette tiltak som fører til at bilistene faktisk holder fartsgrensen på 

fv. 42 fra Tingberget til Arendalskrysset. I dag er det 50 sone på det meste av 

strekningen, med fartsdump og 40 sone ved Arendalskrysset. Det er mye kryssing av 

fylkesvegen fra gang- og sykkelvegen og over til Svartevegen. 40 sonen bør gå helt 

opp til dette krysningspunktet med hastighetsreduserende tiltak som fartsdumper. 

 Fartsreduserende tiltak i tillegg til redusert hastighet fra 70 km/t til 50 på rv.9 fra 

Dølen til nord for Gautestad gravferdsbyrå. 

 

6. Ungdomsrådet, 29.04.2011 

 Undergang i Arendalskrysset i stedet for krysning i plan. Flere av representantene i 

rådet har vært i skolepatruljen. De har opplevd flere ganger at bilistene ikke 

respekterer patruljens anvisninger noe som skaper farlige situasjoner. De tror 

trafikkbildet vil bli enda mer komplisert med en rundkjøring.  
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7. Anne Karin Nesdal 29.04.2011 

Ønsker overgang i krysset ved Evje Kirke hvor sykkelrute 3 krysser fv. 306 til Gautestad. 

 

 Krysset er uoversiktelig siden det ligger i en sving med helning. 

 Murkant på nordsiden gjør at biler som kommer fra Gautestad ikke ser personer som 

skal krysse vegen. 

 Trafikken har økt betraktelig de senere år grunnet hyttetrafikk og aktiv bruk av 

Gautestadområdet til rekreasjon i sommer- og vinterhalvåret. 

 Bilene kommer med høy fart inn i krysset, spesielt trafikk fra Gautestad. 

 

8. FAU Hornnes Barneskole, 02.05.2011 

 Veldig bra at gang - og sykkelvei fra Kallhovd til Hornnes barneskule har kommet 

med på 

lista. Vi har et sterkt ønske om at denne kommer høyt opp på prioriteringslista for 

tiltak som skal gjennomføres. 

 Under punktet som tar for seg planleggingen av den nye rundkjøringen ved Dåsnes, 

understreker vi viktigheten av at fokuset må være "sikker skolevei". 

 Et trafikkfarlig område vi savner på lista er en strekning langs RV9. Ved 

Mineralparken på Hornnes ender sykkelstien, og man må krysse veien like ved en 

sving for å komme over til andre siden av veien der sykkelstien fortsetter. Om våren 

og sommeren sykler en god del elever denne veien og kan fort havne i trafikkfarlige 

situasjoner. Det bør også lages en sykkelsti langsetter broa. 

 

9. Evje Barneskole v/ rektor Erlend Hunshamar, 09.05.2011 

Skolen ønsker at det blir arbeidet med en bedre løsning for kryssing av fv. 42 i 

Arendalskrysset. Helst undergang. Da kan skolen avvikle trafikkpatruljeordningen og gi 

elevene en sikrere skoleveg. Elever på 11-12 år bør ikke ha ansvar for andre elevers trygghet 

på skolevegen.  

 

10. May Britt Hansen, Gøran Lantz, Bjarne og Randi Nordgaard, 09.05.2011 

Valhallveien er hyppig brukt av voksne, barn og unge, som tilkomstvei til skole, barnehage, 

butikk og for å komme til nærliggende idrettsanlegg. Dersom foreslått gangsti 

Valhall/Hornåsen blir realisert, vil dette generere til ytterligere bruk av veien. Veien er smal, 

og i mørket, kan den være svært utrygg å ferdes til fots/sykkel på i møte med motorisert 

trafikk. Siden det nå bor et betydelig antall små barn langs denne veien, mener vi at 

kommunen bør sikre deres skole/barnehage -vei med gatelys.  

 

Utkjørselen fra Valhallveien til RV9, krysser eksisterende gang og sykkelsti. I dette krysset er 

det svært vanskelig for kjørende å se om det kommer gående eller syklende, og dette skaper 

mange farlige situasjoner. Det hadde vært gunstig med en ordning i dette krysset som bedrer 

sikten og trygger myke trafikanter. 

  

 


