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Sammendrag 

 
Elgtun skal utvikles som turistattraksjon og skal etableres på Mosisund i Evje og Hornnes 

kommune, omtrent 10 km sør for Evje. Elgtun er i dag etablert ved Landeskogen, nord for 

Byglandsfjord, omtrent 20 minutters kjøretur oppover Setesdal fra Moisund. Det budsjetteres med 

20 000 besøkende pr. år. Omtrent 90% av alle besøk forventes i perioden fra 1. juni til 30. 

september, og 70% av alle besøk forventes i skolens sommerferie. 

Elgtuns geografiske plassering tilsier at tilnærmet all persontransport til og fra Elgtun vil utføres med 

personbil. Det forventes også noen få turbusser i løpet av sesongen. 

Det foreligger ikke noen trafikkdata fra Elgtun i dag. Beregnet nyskapt trafikk vil derfor ha stor 

usikkerhet, og er bl.a. basert på en antagelse om hvor mange besøkende som i gjennomsnitt 

ankommer i hver bil. Det er beregnet at Elgtun på Moisund vil generere omtrent 20 000 bilturer pr. 

år. Dette tilsvarer en økning i årsdøgntrafikken (ÅDT) på 55 bilturer pr. dag. På en gjennomsnittlig 

dag i skolens sommerferie forventes rundt 250 bilturer pr. dag til og fra Elgtun. Tilnærmet all trafikk 

vil gå til og fra rv.9, og det forventes at trafikken fordeles omtrent likt i hver retning på riksveien.  

Elgtun vil etableres i tilknytning til eksisterende skogsbilvei, som går av fra fv. 3792. Den omtrent 

1000 meter lange strekningen av fv. 3792 mellom adkomstvei til Elgtun og rv. 9 trafikkeres i dag 

bare av 350 kjøretøy. Selv om Elgtun vil generer lite trafikk, vil den relative økningen på strekningen 

være stor i høysesongen.  

Eksisterende kryss mellom fv. 3792 og skogsbilveien som skal bli adkomstvei til Elgtun, er i dag 

ikke annet enn en avkjørsel, dimensjonert for at sideveien har tilnærmet ingen trafikk. Når sideveien 

i fremtiden vil trafikkeres av noen hundre kjøretøy i døgnet deler av året, og en stor andel av 

trafikken vil være fremmedtrafikk, bør krysset defineres som kryss, og ikke avkjørsel som i dag. Ved 

å definere dette som et kryss, stilles det strengere krav til bl.a. sikt og vertikalkurvatur. Grunnet 

kryssets plassering i utgangen av en kurve med dårlig sikt, og fylkesveiens funksjon, anbefales 

krysset å reguleres som et forkjørskryss. Det vil si at trafikk på fylkesveien har forkjørsrett, og trafikk 

fra adkomstveien har vikeplikt. Dette må løses med skilting i og før krysset, da fylkesveien ikke er 

regulert som forkjørsvei i dag, og det heller ikke er noen grunnlag for å endre på dette i fremtiden. 

Krysset mellom fv. 3792 og adkomstvei til Elgtun vil ikke tilfredsstille de skjerpede kravene til frisikt 

grunnet økt trafikk. Hverken om krysset er forkjørsregulert eller uregulert. Tilfredsstillende sikt kan 

oppnås ved å utvide eksisterende veiskjæringer. En annen mulig løsning for å oppnå tilstrekkelig 

frisikt, kan være å redusere fartsgrensen til 60 km/t på fylkesveien i kryssområdet. Det er usikkert 

om nedsatt fartsgrense kan aksepteres, og det må utarbeides en spesifikk trafikksikkerhets-

vurdering av tiltaket for å kunne konkludere. 

Trafikkøkningen som medfølger etablering av Elgtun har ellers ingen andre konsekvenser for 

hverken fremkommelighet eller trafikksikkerhet, da trafikkøkningen er lav og trafikkmengden i 

området i dag er lav. 
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1. Innledning 

 

Det er igangsatt planarbeid for Elgtun i Evje og Hornnes kommune. Elgtun finnes i dag ved 

Landeskogen, nord for Byglandsfjord, og planlegger å flytte til ny lokasjon ved Otras østlige 

elvebredd, omtrent 10 km sør for Evje. Elgtun utvikles som en turistattraksjon, og vil medføre økt 

trafikk. Som en del av planarbeidet er det derfor behov for en transportanalyse.  

Transportanalysen beskriver dagens trafikksituasjon, og analyserer hvordan etablering av Elgtun 

påvirker trafikksituasjonen i området. Videre beregnes hvor mye trafikk som skapes, og det 

analyseres hvordan dette påvirker trafikksikkerheten, og om det er behov for å avbøtende tiltak.   

 

Figur 1: Oversiktskart. 
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2. Reguleringsplanen 

 

Elgtun skal utvikles som turistattraksjon med fokus på naturopplevelser. Målet er 20 000 besøkende 

i året. Området skal inneholde innhegning for elg samt besøkssenter. Besøkssenteret skal bestå av 

campingplass med utleiehytter og et flott uteområde med strand. Det skal også etableres et 

parkeringsanlegg syd for besøksområdet, skjermet fra campingplassen og innhegningene. 

Adkomstvei til området er eksisterende skogsbilvei fra fv. 3792 Vånnevegen.  

I forbindelse med etableringen av Elgtun planlegges bl.a. følgende: 

• Utbedring av eksisterende skogsbilvei fra Vånnevegen til Elgtun. Lengde ca. 1 km. 

• Ny parkeringsplass for ca. 150 biler og 4 busser, ca. 4000 m2. 

• Nytt servicebygg, ca. 300 m2 BYA. 

• Innhegning for elg ca. 125-150 dekar. Det anlegges mindre turstier i innhegningen for å 

kunne tilby guidet tur for besøkende inn til elgen.  

• Eksisterende traktorvei gjennom området legges om for å opprettholde muligheten for 

gjennomkjøring mot Evjemoen. 

• Campingplass 

• På sikt tenkes området videreutviklet som turistattraksjon med fokus på naturopplevelser 

ved etablering av utleiehytter langs elva på vestsiden av Kilsneset. 

 

Figur 2: Utklipp av foreløpig situasjonsplan. 
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3. Aktivitet ved Elgtun 

 

Turistattraksjonen Elgtun er i hovedsak bare åpen mellom 1.juni og 30.september. I 2017 hadde 

Elgtun 10232 betalende gjester, hvorav over 90% av disse var i perioden 1.juni til 30. september. 

Samme året var det 301 besøkende på det meste på en dag, og gjennomsnittet pr. dag i juli var 

138. 39% av gjestene var tyske og 35% var norske.   

Elgtun planlegger for flere besøkende ved den nye lokasjonen på Moisund. Det budsjetteres med 

20 000 besøkende i løpet av året, og opp mot 1 000 på toppdagene. Kortere avstand til 

Kristiansand er en av årsakene til dette.  

Noen av gjestene ankommer i turbusser. Dette er stort sett cruiseturister som ligger ved kai i 

Kristiansand. De siste årene har Elgtun hatt opp mot 10 bussankomster pr. sesong. Når Elgtun 

etableres 20 minutter nærmere Kristiansand, ser de for seg at antall bussankomster også dobles, 

opp mot 20 pr. sesong. Det ankommer ofte flere busser samme dag.  

 

Figur 3: Antall besøkende ved Elgtun pr. uke i 2017. For uke 40-21 vises et gjennomsnitt for en lengre periode. 

 

Figur 5: Gjestenes nasjonalitet 
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4. Dagens trafikksituasjon 

 

Elgtun er ikke tilknyttet offentlig veinett, men en privat skogsbilvei. Elgtun etableres omtrent 1 km 

nord for fv. 3792, Vånnevegen, hvor skogsbilveien starter. 1 km vest for dette krysset danner fv. 

3792 kryss med rv. 9 på Moisund.  

Fv. 3792 er en landevei uten forkjørsregulering, og omtrent 5 meters bredde. Strekningen fra rv. 9 

går i rettlinje nesten helt frem til skogsbilveien, og inviterer til å kjøre i høy fart. Stemhei, et 

boligområde med 7 boliger, ligger langs denne strekningen, og har felles avkjørsel fra fv. 3792. 

Noen gående og syklende ferdes langs og på tvers av veien i nærheten av boligfeltet. Ellers er det 

få myke trafikanter i området, og veitrafikken er også lav. Veitrafikken i området består for det 

meste av personbiler, men også traktorer, skolebusser, og godstransport på rv. 9.  

 

Figur 6: Veikart. Trafikkmengder (gjennomsnittlig trafikkmengde pr. dag (ÅDT)) og tungtransportandel vises i 

rosa bokser. 
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5. Fremtidig trafikksituasjon 

5.1 Nyskapt trafikk 

Utbyggers målsetning for antall besøkende pr. år danner grunnlaget for beregning av nyskapt 

trafikk. Målsetningen er 20 000 besøkende pr. år.  

Elgtuns geografiske plassering i forhold til bebyggelse, offentlig transport og gang- og sykkelveier 

tilsier at tilnærmet all persontrafikk til og fra Elgtun vil utføres med personbil. Unntaket er større 

grupper, f.eks. cruisebåttursiter ved kai i Kristiansand, som vil ankomme med busser. Men det 

forventes tilnærmet ingen økning i antall myke trafikanter i området. 

For å beregne hvor mange bilturer som genereres må det i tillegg tas hensyn til hvor mange 

besøkende som ankommer i hver bil, omfanget av hente- og bringereiser, og omfanget av 

besøkende som ankommer med turbusser. Siden det ikke foreligger konkret informasjon om noen 

av disse forholdene1 vil beregningene være basert på grove anslag, og beregnet antall bilturer vil 

derfor kun være et anslag med stor usikkerhet. 

Det velges å bergene nyskapt trafikk for et «verst tenkelig scenario». Det vil si at variablene ovenfor 

velges slik at det beregnes et høyt antall bilturer, hvor det da er mer sannsynlig at den fremtidige 

trafikkmengden blir lavere enn anslaget enn høyere. Dette velges for å unngå at eventuelle 

utbedringer av veianlegg blir underdimensjonert, eller at trafikksikkerhetstiltak som burde vært 

innført blir utelatt.  

Det er vanskelig å anslå gjennomsnittlig antall besøkende pr. bil, omfanget av besøkende som 

ankommer med turbusser og omfanget av hente- og bringereiser, før attraksjonen har åpnet. Ved 

turistattraksjoner og campingplasser ankommer ofte flere i samme bil. Antall besøkende pr. bil 

varierer likevel mye, men gjennomsnittet er trolig et sted fra mindre enn 2 til over 3 besøkende pr. 

bil. I beregningene velges 2 besøkende pr. bil. 

Gitt at målet om antall besøkende er konstant, vil hver besøkende som ankommer med turbuss 

medføre to færre bilturer. På samme måte vil hver hente- og bringereiser medføre to ekstra bilturer 

(tur/retur Elgtun ved tilkjøring og tur/retur Elgtun ved henting). Da det er stor usikkerhet rundt 

omfanget av disse reisene, kan det på dette stadiet, for enkelthetsskyld, antas at disse to 

reisemåtene utjevner hverandre i forhold til antall bilturer de erstatter eller genererer.  

Beregning av antall bilturer til og fra Elgtun vises i tabellen nedenfor.  

Tabell 1: Beregnet nyskapt biltrafikk til og fra Elgtun 

Antall besøkende pr. år 20 000 

Antall besøkende pr. bil 2 

Antall biler pr. år 10 000 

Antall bilturer pr. år 20 000 

Antall bilturer pr. dag 55 

 

 

 

1 Anslag om antall bussankomster er ikke nok i denne sammenheng, da det også er nødvendig å vite hvor 

mange besøkende som er på bussene - noe som kan ha stor variasjon. 
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5.2 Sesongvariasjon 

Som beskrevet i kapittel 3 ankommer 90% av gjestene i perioden mellom 1.juni og 30.september. I 

tillegg viser Figur 7 (nedenfor) at enkelte uker har mangedobbelt besøk i forhold til de andre ukene i 

samme periode. Dette viser til at gjennomsnittlig antall nyskapte bilturer pr. dag gjennom året, ikke 

gir noen god beskrivelse av trafikkøkningen.  

 

Figur 7: Antall besøkende ved Elgtun pr. uke i juni, juli og august 2017. 

Trafikkøkningen beskrives bedre ved å vise til dager i høysesongen. I 2017 kan høysesongen 

defineres som perioden f.o.m. uke 27 t.o.m. uke 33 (fra starten av juli til slutten av august). I denne 

perioden var det i gjennomsnitt 128 besøkende pr. dag, 48 på det minste og 301 på det meste.  

Det forventes et tilnærmet likt besøksmønster gjennom sesongen ved Elgtun på Moisund. Det 

forventes også at besøkstallet på de aller beste dagene, vil bli enda høyere i forhold til de andre 

dagene. Med dette forventes rundt 250 besøkende pr. dag i gjennomsnitt i høysesongen, og opp 

mot 1000 besøkende på en eller et fåtall dager.  

Trafikkøkningens fordeling over året beskrives i tabellen nedenfor. 

Tabell 2: Omtrentlig trafikkøkning i ulike perioder gjennom året.  

Uke 1-21 22-26 27-34 35-40 41-52 

Trafikkøkning 

(bilturer/dag) 

0 80 250 40 0 

 

5.3 Trafikkens fordeling på veinettet 

Tilnærmet all biltrafikk vil gå til og fra rv. 9. Flesteparten av de lokale reisene fra Evje og omegn vil 

trafikkere rv. 9 mot nord, mens tilnærmet alle eksterne reiser vil trafikkere rv. 9 sørover mot 

Kristiansand. Det kan antas at retningsfordelingen på rv. 9 er tilnærmet lik i begge retninger.  

Fremtidige trafikkmengder (gjennomsnittlig trafikkmengde pr. døgn), samt økningen fra dagens 

situasjon vises i figuren på neste side.  
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Figur 8: Trafikkmengder (ÅDT) i området etter etablering av Elgtun. Røde tall viser økning fra dagens situasjon.  

5.4 Trafikkøkningens konsekvenser 

Krysset mellom skogsbilveien og fv. 3792 er i dag ikke annet enn en avkjørsel, som er dimensjonert 

for at sideveien har tilnærmet ingen trafikk. Når det i fremtiden vil være trafikk på sideveien, må 

krysset opparbeides slik at det bl.a. tilfredsstiller krav til frisikt. Skogsbilveien må trolig også 

oppgraderes. Dette omtales i neste kapittel. 

På strekningen mellom rv. 9 og adkomstveien til Elgtun vil det bli en liten, men relativt stor 

trafikkøkning fra ÅDT 350 til 400. Store deler av året forventes ingen trafikk til Elgtun. I 

høysesongen vil derimot trafikkmengden på denne strekningen nesten dobles fra i dag, og på et 

fåtall dager i året vil den bli enda høyere. Trafikkmengden vil fortsatt være lav alle dagene i året, og 

trafikkøkningen har ingen praktisk betydning for andre enn beboerne på Stemhei.  

Beboerne på Stemhei vil trolig legger merke til at biler passerer oftere enn i dag i 

sommermånedene. Utenom dette er det få konsekvenser av trafikkøkningen. Strekningen forbi 

Stemhei er oversiktlig, og bred nok til at kjøretøy kan møtes. Trafikkøkningen vil derfor ikke medføre 

dårligere trafikksikkerhet eller fremkommelighet for noen trafikantgrupper. Resten av året forventes 

ingen merkbar trafikkøkning. 

  



 

 

Transportanalyse 03.12.2020 12 

 
 

6. Tiltak 

6.1 Vikeplikt og forkjørsregulering 

Fv. 3792 er i dag ikke forkjørsregulert, og dette kan medføre uklare vikepliktforhold. Det rapporteres 

om uklare vikepliktforhold i kryss med Stemhei i dag, og det kan derfor også tenkes at 

vikepliktforholdene vil være uklare i nytt kryss med adkomstvei til Elgtun, om det ikke gjøres tiltak. 

De uklare vikepliktforholdene skyldes at det ikke er vikeplikt- eller forkjørsskilt i kryssene, og at det 

er uklarheter om sideveiene regnes som en vei (høyreregel gjelder) eller avkjørsel (høyreregel 

gjelder ikke). 

Fv. 3792 har fartsgrense 80 km/t og har en tydelig overordnet funksjon i forhold til eksisterende 

skogsbilvei mot Elgtun og avkjørsel til boligene på Stemhei. Det er også flere avkjørsler til 

skogsbilveier og enkeltstående hus langs fylkesveien, som totalt bare er 7 km lang. Trafikanter på 

fylkesveien vil derfor trolig tenke at de har forkjørsrett i de to nevnte kryssene. Og slik kryssene er 

utformet i dag, har de faktisk det. Dette fordi de to nevnte kryssene er utformet som avkjørsler. 

Dette sees ved at det er gjennomgående kantlinje på fylkesveien.  

Ved etablering av Elgtun vil trafikkmengden på sideveien øke, og dagens avkjørsel bør derfor 

utformes som et kryss, med de fysiske krav dette medfører. Det er flere forhold som tilsier at 

vikepliktforholdene bør tydeliggjøres i dette krysset i fremtiden. Det er dårlig sikt, det er mye 

fjerntrafikk, hvor bilførerne er lite kjent i området, det er en stor andel utenlandske trafikanter som 

ikke nødvendigvis kjenner til de norske forskjellene i vikepliktsreglene mellom kryss og avkjørsler, 

samt at krysset endrer karakter fra i dag. Tydeliggjøring ønskes for å unngå at både kjørende fra 

Elgtun og på fylkesveien skal tro de har forkjørsrett i samme kryss.  

Tydeliggjøring av vikepliktforholdene oppnås best ved bruk av vikepliktskilt i krysset. Vikepliktskilt 

kan settes opp i sideveien, men ikke på fylkesveien slik krysset er utformet i dag. Det vil si at en 

tydeliggjøring av vikepliktforholdene innebærer å gi forkjørsrett for fylkesveien og vikeplikt for 

adkomstveien. Kryssets plassering etter kurve med dårlig sikt, stor andel fjerntrafikk og utenlandske 

trafikanter, samt veienes ulike funksjon støtter opp om at kjørende fra adkomstveien bør ha vikeplikt 

og kjørende på fylkesveien bør ha forkjørsrett. Vikeplikt fra adkomstveien anbefales.  

For å klargjøre vikepliktforholdene i de to nevnte kryssene, samt gi fylkesveien forkjørsrett i kryss 

med adkomstvei til Elgtun, kan fv. 3792 reguleres til forkjørsvei. Derimot tilfredsstiller ikke fv.3792 

de fire faktorene som kjennetegner forkjørsveier. Disse er overordnet veifunksjon, høyere ÅDT, 

høyere veistandard, og eventuelt høyere fartsgrense. Alle faktorene er vurdert i en større 

sammenheng. Forkjørsregulering av fv.3792 anbefales ikke.  

Selv om forkjørsregulering av fylkesveien ikke er aktuelt, er det likevel 

mulig å gi forkjørsrett til trafikk på fylkesveien i kryss med adkomstvei 

til Elgtun. Dette må da gjøres ved bruk av skilt 210 «Forkjørskryss» på 

fylkesveien og skilt 202 «Vikeplikt» på sideveien. Slik skilting vil fjerne 

all tvil om hvem som skal vike for hvem. Disse skiltene kan kun 

benyttes i kombinasjon, og gir forkjørsrett på fylkesveien og vikeplikt 

fra sideveien. Dette tiltaket anbefales. 

 

 Figur 9: Skilt 210 forkjørskryss 
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6.2 Utbedring av kryss 

Krysset mellom fv. 3792 og adkomstveien til Elgtun er i dag ikke annet enn en avkjørsel, som er 

dimensjonert for at sideveien har tilnærmet ingen trafikk. Når sideveien i fremtiden får trafikk, bør 

krysset utformes som et kryss i henhold til Statens vegvesens veinormal (N100). Dette gir i 

hovedsak strengere krav til frisikt og vertikalkurvatur. 

Vikepliktforholdene gir ulike krav til frisikt. Det anbefales at trafikk fra Elgtun får vikeplikt (se 

argumentasjon ovenfor). Krav til frisikt vises likevel for begge alternativene i figuren nedenfor. 

 

Figur 10: Skisse av krav til frisikt i kryss fv. 3792 og adkomstvei til Elgtun. 

Figuren viser to ulike sikttrekanter. Den ene viser til siktkrav dersom krysset forkjørsreguleres, den 

andre viser siktkrav dersom krysset ikke forkjørsreguleres. Uavhengig av regulering, viser figuren at 

kollen på den ene eller den andre siden av veien havner innenfor sikttrekantene, og hindrer 

tilfredsstillende sikt. Dette må utbedres. For å få tilfredsstillende siktforhold må veiskjæringene i 

kurven utvides.  

I et forkjørsregulert kryss er avstanden L2 bestemt av hovedveiens fartsgrense og sideveiens 

trafikkmengde. L2 = 10m benyttes i dette krysset. L2 er da tilpasset trafikkmengden i høysesongen, 

og en eventuell trafikkøkning som følge av en videreutvikling av Elgtun som turistattraksjon.  

Sekundærvegens stigning frem mot kjørebanekant bør ikke være større enn 3 %. Forskjellen 

mellom primærvegens tverrfall og sekundærvegens lengdefall bør ikke overstige 5 %. Det er uvisst 

om dette er tilfredsstilt slik avkjørselen er utformet i dag.   
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6.3 Utbedring av adkomstveien 

Adkomstveien inn til Elgtun er i dag en skogsbilvei. Denne må utbedres. Adkomstveien planlegges 

som privat vei, og med ÅDT rundt 50 er det få eller ingen krav til veiens fysiske utforming. Det vil 

likevel være viktig å utbedre veien slik at den kan håndtere den forventede trafikken på en effektiv 

og trafikksikker måte. 

Det er viktig å tilrettelegge for at biler kan passere hverandre. Veien er i dag stort sett for smal til at 

dette er mulig. Det blir derfor viktig å etablere møteplasser med omtrent 250 m avstand, men aldri 

lengre fra hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. Møteplassene bør 

dimensjoneres for at ett av kjøretøyene er busser (kjøring med buss kan kontrolleres slik at man 

unngår kjøring med buss i begge retninger samtidig). Adkomstveiens horisontal- og vertikalkurvatur 

må tilpasses kjøring med buss.  

6.4 Andre aktuelle tiltak 

Det er fra ulike hold fremmet ønsker om andre tiltak for å imøtekomme en fremtidig trafikkøkning. Et 

av disse forslagene er å redusere fartsgrensen på strekningen mellom rv. 9 og adkomstvei til 

Elgtun, og et annet er å bygge gang- og sykkelvei på samme strekning. Begge disse forslagene er 

fremmet med bakgrunn i å ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter.  

6.4.1 Gang- og sykkelvei 

Ifølge Statens vegvesens veinormal (N100) bør gang- og sykkelvei langs den aktuelle strekningen 

etableres dersom ÅDT er over 1000, potensialet for gående og syklende overstiger 50 i døgnet, 

eller dersom strekningen er definert som skolevei. Etablering av Elgtun vil medføre en trafikkvekst 

tilsvarende ÅDT 50, og ÅDT på veistrekningen vil da øke fra omtrent 350 til 400. I høysesongen 

forventes det rundt 600 biler pr. dag. Etableringen vil i liten grad medføre økning i antall gående og 

syklende, og potensialet vil være under 50 pr. dag. Strekningen er heller ikke definert som skolevei, 

da eleven som bor langs strekningen får skoleskyss.  

Strekningen er i dag oversiktlig, har lite trafikk av både kjøretøy, gående og syklende og det er 

ingen boliger med dirkete avkjørsel fra fylkesveien. Etablering av Elgtun vil ikke medføre at disse 

forholdene endres i vesentlig grad, og ingen av kravene for å etablere gang- og sykkelvei er 

tilfredsstilt. På dette grunnlag vurderes det ikke å være nødvendig å etablere gang- og sykkelvei på 

strekningen.  

6.4.2 Nedsatt fartsgrense 

Fartsgrensen på strekningen er i dag 80 km/t, som er generell fartsgrense utenfor tettbygde strøk i 

Norge.  Statens vegvesens NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier, gir føringer for når ulike 

fartsgrenser skal, bør og kan anvendes. For å kunne redusere fartsgrensen må ett eller flere av 

kriteriene for å anvende fartsgrense 60 km/t være tilfredsstilt.  

«Fartsgrense 60 km/t brukes i hovedsak på veger med mange avkjørsler, mye gang/sykkelaktivitet 

langs vegen og randbebyggelse. Risikoreduserende tiltak og fysiske tiltak mot forurensning og støy 

bør alltid vurderes først.» (SVV, 2018). På den aktuelle strekningen er det hverken mange 

avkjørsler eller kryss, lite trafikk av gående og syklende, og lite randbebyggelse. Med utgangspunkt 

i denne beskrivelsen er det ingenting som tilsier at fartsgrensen skal reduseres på hele eller deler 

av strekningen fra rv. 9 til adkomstvei til Elgtun. 

Likevel beskrives det ett tilfelle hvor fartsgrense 60 km/t kan benyttes, som er aktuelt på 

strekningen. Dette er som følger: «Kryss som ikke tilfredsstiller gjeldende krav for høyere 

fartsgrenser til stoppsikt og/eller sikttrekanter. Mengde sidetrafikk bør vurderes. Det bør vurderes å 

gjøre fysiske endringer i utformingen før fartsgrensen eventuelt settes ned.» Som vist i Figur 10, vil 
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ikke krysset mellom fylkesveien og adkomstvei til Elgtun tilfredsstille krav til frisikt, med 

eksisterende veiskjæringer. Dersom fartsgrensen reduseres til 60 km/t forbi krysset, reduseres 

kravene til stoppsiktlengden, og siktforholdene vil tilfredsstille kravene uten å utvide veiskjæringene.  

Et viktig moment ved å sette ned fartsgrensen er å vurdere om fartsgrensen vil overholdes. Dersom 

det vurderes at fartsgrensen ikke vil overholdes, er det bedre å ikke sette ned fartsgrensen. På 

rettstrekningen forbi Stemhei, vil trafikken etter all sannsynlighet ikke overholde fartsgrense på 60 

km/t, da det ikke er noen forhold som tilsier at lavere fart er nødvendig. Dersom fartsgrense 60 km/t 

heller ikke vil overholdes gjennom kurven forbi krysset med adkomstveien til Elgtun, bør det ikke 

innføres fartsgrense 60 km/t der heller.  

Det presiseres at nedsatt fartsgrense til 60 km/t kun er en mulighet, og at det bør vurderes å gjøre 

fysiske endringer i kryssets utforming først. Dersom det likevel ønskes å gå videre med dette 

alternativet er det nødvendig med en mer spesifikk trafikksikkerhetsvurdering.  

 

 

 

 

 

 

 


