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Vedtatt i kommunestyret PS 61/17, 26.10.2017.

Trafikksikkerhetsplan 2017-2020

Sammendrag
Trafikksikkerhetsplan for 2017 -2020, er en revidert versjon av Trafikksikkerhetsplanen for
2012-2015, datert 24. februar 2012. Dokumentet er oppdatert med ny statistikk og forslag til
tiltak. Planen skal være et viktig styringsverktøy for målrettet kommunalt
trafikksikkerhetsarbeid, og viser blant annet hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i
kommunen.
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 inn i forbindelse med høring er det satt opp flere prioriterte
tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Tiltakene er delt opp i tiltak langs riks-, fylkes- og
kommunale veger, samt strakstiltak.
Prioriterte tiltak langs rv. 9 i kommunen

Tiltak
Nedsatt fartsgrense fra Dølen til og med Lyngmovegen
G/S-veg fra Hornåsen til Kjetsåkrysset (rv.9/fv.42)
G/S-veg over Voiland, sør for Mineralparken
Rundkjøring Evjemoenkrysset
Reduksjon av fartsgrense på rv. 9 fra Verksmoen til sør for
innkjøring til Dåsnesmoen

Gjennomføring
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen

Prioriterte tiltak langs fylkesveger i kommunen

Tiltak
Fartsdumper Senumsvegen fra kryss fv. 303
Fartsdumper Dåsnesvegen
G/S-veg Evje Kirke- Oddestemmen
Stenge veg for gjennomkjøring ved Evje kirke
og skolene
Skilte forkjørsveg Evjemoensletta
G/S-veg forbi Evjeskolene
G/S-veg Kjetså

Fylkesveg
Fv. 304
Fv. 311
Fv. 306
Fv. 312

Gjennomføring
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen

Fv. 307
FV. 312
FV. 42

Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
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Prioriterte tiltak langs kommunale veger i kommunen

Tiltak
Fortau langs Verksvegen
Fartsdumper Hornåsen
Fartsdumper Jernbanegata
G/S-veg/fortau inn veg ved Hornnes barnehage
Fortau Gymnasvegen

Gjennomføring
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

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
Begrense krysninger av rv. 9 ved Gudvangen
Markert fotgjengerfelt ved Spar
Fender østside av Dåsnesvegen før kryss ved rv. 9
Stenge veg ved Evjeskolene, skilte kun kjøring til
eiendommer/næring
Gjerde langs fotballbane Hornnes barneskule
Ha opp ekstra skilting ifht fartsgrense i Evje sentrum
Skilting 30 sone Ljosheimvegen
Siktsone Coop-Ljosheimvegen (fjerne noen
parkeringsplasser på hjørnet av bygget)
Skilting av hentesone for foreldre Hornnes barneskule

Veg
Rv. 9
Rv. 9
Fv. 311
Fv. 312

Gjennomføring
Vegvesen/Kommune
Vegvesen
Vegvesen
Vegvesen/Kommune

KV
KV/fv
KV
KV

Kommune
Vegvesen
Kommune
Kommune

KV

Kommune

Trafikksikkerhetsutvalget har gjort en prioritering av de ønskene som kom inn i forhold til
etablering av gatelys. Hvis det blir bevilget midler til dette formålet vil følgende vegstrekninger
bli prioritert:
1. Grenjåvegen
2. Valhallvegen
3. Byglandsfjord-Gullsmedmoen
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Innledning

Trafikksikkerhetsplan for 2017 -2020, er en revidert versjon av Trafikksikkerhetsplanen for
2012-2015. I perioden 16/3-28/4- 2017 har dokumentet vært ute på offentlig høring, med
mulighet til å komme med nye innspill. Planen ble vedtatt av kommunestyret i sak 61/17,
26.10.2017.
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 miljøleder, Solveig Moi, rektor Hornnes Barneskole,
Erlend Hunshamar, rektor Evje Barneskole, Egil Kjebekk, leder for Plan- og bygningsrådet,
Ingvard Østerhus, representant fra Eldrerådet, Ingrid Hodne, representant fra Ungdomsrådet,
Bjørn Ropstad, representant for rådet for funksjonshemmede, Terje Stifoss, Politiet og Trygg
Trafikk og Jan Olav Hodne, Barn- og unges representant i plan- og byggesaker.
Trafikksikkerhetsplan for 2017 – 2020 (4 år) med handlingsprogram skal 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,

Torgeir Hodne
Leder for Drift og Forvaltning
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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 bedre bymiljø og regional utvikling.
Samferdselsdepartementet styrer trafikksikkerhetsarbeidet gjennom Nasjonal transportplan
(NTP). Planen presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk.
I (NTP) Nasjonal transportplan 2014-2023 (St.meld. Nr.26), vedtatt 18.6.2013 (Under rev.
Våren 2017), sier regjeringen at et av hovedgrepene er:
-

å prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust vegnett i distriktene, mens det
i og omkring byområdene er lagt mest vekt på å utvikle et effektivt kollektivtilbud
og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere.

Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsatt bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme
ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren. Det er også satt et etappemål som viser
hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. Ambisjonen er at antall drepte og hardt skadde i
6
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vegtrafikken skal halveres innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008–2011.
Det betyr at det i 2024 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i vegtrafikken.
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 baserer seg også på regjeringens
nullvisjon, samt at de har satt seg likt etappemål om halvering av antall drepte i trafikken innen
2024.
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.

2.2 Fylket
Det er utarbeidet en felles strategiplan for 2014-2017 for begge Agderfylkene. (Kilde:
https://www.austagderfk.no/tjenester/samferdsel/trafikksikkerhet/)
Grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Agderfylkene er nullvisjonen – en visjon om at det
ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken.
Ulykkesstatistikken har hatt en positiv utvikling i Agder, og strategiplanen har derfor et
ambisiøst mål om at innen 2024 skal det være ytterligere en halvering av antall drepte og hardt
skadde i vegtrafikken i Agderfylkene.
I arbeidet med å skape en trafikksikkerhetskultur i Agderfylkene prioriteres følgende
satsingsområder:
 Nasjonal Transportplan 2014-2023 har som mål at vekst i persontrafikken i byer og
tettsteder skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Dette stiller krav til økt
trafikksikkerhetsfokus overfor disse gruppene og legger føringer for det regionale
trafikksikkerhetsarbeidet.
 Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene skal styrkes ved å tilføre etatene kunnskap,
holdninger og kompetanse.
 Påvirke arbeidsgivere i offentlige og private virksomheter til å ta inn
trafikksikkerhet i HMS og internkontrolldokumenter.
 Barn og unge skal sikres tilstrekkelig informasjon om trafikksikkerhet og god
trafikkopplæring i barnehage og skole.
 Redusere utforkjøringsulykker og møteulykker ved tiltak i veg- og trafikkmiljø.
 Sikre myke trafikanter, fotgjengere og syklister gjennom fysisk tilrettelegging,
kampanjer og kunnskapsoppbygging.
 Effektivisere og spisse politi og vegvesens kontrollvirksomhet mot utsatte
målgrupper.
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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.
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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Ansvar og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er i hovedtrekk organisert på tre nivåer; nasjonalt nivå
(Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen og direktoratene), regionalt nivå
(fylkeskommunene og statlige regioner) og kommunalt nivå.

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. I 2012 ble det opprettet et statlig tilsyn, Vegtilsynet.
Vegtilsynet skal føre tilsyn med at vegeier har nødvendige systemer for å opprettholde og
forbedre sikkerheten for transport på veg i tråd med nullvisjonen og nasjonalt fastsatte mål.
Egen enhet i Statens Vegvesen, og fører kun tilsyn med riksvegnettet.

3.3 Fylket
Fylkeskommunen har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i fylkesvegnettet. I tillegg
har Fylkeskommunen 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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Samfunnsøkonomiske betraktninger
Risiko

Transportøkonomisk institutt har beregnet verdien av statistiske
liv
og
ulykkenes
samfunnskostnader.
De
totale
ulykkeskostnadene per skadetilfelle er 35,7 mill. kr for drepte,
12,5 mill. kr for hardt skadde, 725 000 kr for lettere skadde og
35 400 kr for materiell skade (Kilde: Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet). Det er derfor både god helsepolitikk og
økonomisk politikk å sette fokus på trafikksikkerhet.



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

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. På tross av en generell nedgang i antall
trafikkulykker, ser man at antallet ulykker der syklister er
innblandet øker. (Strategiplan for Agder)
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.



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

Høy fart medvirket til halvparten av dødsulykkene på norske
veger i 2005-2008. Etter 2008 har det vært en klar nedgang hvert
år, og i 2012 var det kun i 28 prosent av dødsulykkene at for høy
fart var en medvirkende årsak.
Høy fart og manglende bruk av sikkerhetsutstyr er sentrale
skadeforsterkende faktorer. Til tross for at andelen som bruker
bilbelte ligger på om lag 95 prosent, var det hele 41 prosent av
de som omkom i bil i 2012 som ikke brukte bilbelte.
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.

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

10

Trafikksikkerhetsplan 2017-2020

5

Ulykkesstatistikk

5.1 Norge og Agderfylkene
På landsbasis omkom 117 personer i veitrafikkulykker i 2015. Figur 1 gir en oversikt over
utviklingen i antall ulykker og antall skadde/drepte trafikanter i perioden 2003-2012 i
Agderfylkene.

Figur 1. Antall ulykker og antall lettere skadde, hardt skadde eller drepte trafikanter i Agderfylkene i periode 2003-2012.

Selv om ulykkestallene varierer mye fra et år til et annet, viser den langsiktige trenden en
betydelig reduksjon, særlig for de alvorlige ulykkene.

5.2 Evje og Hornnes kommune
Ulykkene omtalt i denne planen er hentet fra Statens Vegvesen sine statistikker fra perioden
2000-2016. I perioden er 5 drept, 29 hardt skadde og 135 lettere skadde i trafikkulykker i
kommunen, se tabell 1.
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År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Totalt

antall
ulykker
8
12
6
6
11
5
14
11
8
7
7
2
7
7
5
9
4
129

antall drept/
skadde
11
14
6
8
15
9
19
13
13
11
10
2
9
11
4
10
4
169

antall
drepte
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
5

antall hardt
skadde
1
2
1
3
2
2
3
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
29

antall lettere
skadde
9
12
5
5
12
7
16
12
12
10
8
1
7
7
3
7
2
135

Tabell 1: Antall ulykker og antall personer som er drept, hardt skadd eller lettere skadd i
trafikkulykker i Evje og Hornnes kommune i periode 2000-2016 (Kilde: Statens vegvesen).

Figur 2 viser at de fleste ulykkene med hardt skadde/drepte har skjedd på rv. 9. Dette er og den
vegstrekningen med størst trafikk.

Figur 2: Sum antall drept/hardt skadd fordelt på veg, Evje og Hornnes perioden 2005-2016.
(Kilde: Statens vegvesen).

Kartet i figur 3 viser ulykkesstedene i Evje og Hornnes kommune i perioden 2000-15/9-2015.
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Figur 3 Ulykkesstedene i Evje og Hornnes kommune i perioden 2000-2015. (Kilde: Statens
vegvesen).
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Det er også interessant å se på statistikken som viser når på året trafikkulykkene skjer. Figur 4
viser at de fleste ulykkene skjer i sommermånedene.

Figur 4 Antall ulykker fordelt på måned i Evje og Hornnes kommune i perioden 2005-2016.
(Kilde: Statens vegvesen).

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
I følge hjorteviltregisteret så har det vært 162 påkjørsler av Rådyr/Elg/Hjort i perioden 20112017. De fleste påkjørslene skjer på rv. 9 og fv. 42, jmf. Tabell 2.
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Art
Rv 42
Rv 9
Fv 302
Fv 303
Fv 306
Fv 307
Fv 309
Fv 312
Fv 42
Kommunal veg
Privat veg
Ukjent veg

Elg
3
18
1
0
1
0
1
0
12
2
5
0

Hjort
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1

Rådyr
6
59
14
2
4
1
0
1
20
0
6
1

Tabell 2: Antall fallvilt fordelt på veg i perioden 2011-2017.

Figur 7 viser hvor påkjørslene (2011-2017) er registrert. Rød sirkel er rådyr, blå er elg og grønn
er hjort.

Figur 7. Påkjørsler av elg (blå), hjort (grønn) og rådyr (rød) i perioden 2011-2017. (Kilde:
Hjorteviltregisteret 03.10.2017).
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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”. Gjennomføring av miljøgateprosjektet har bedret trafikksikkerheten og lagt til rette 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. Fartsgrensen er 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.
I Dåsnes er det anlagt ny rundkjøring på rv. 9. Dette har ført til sikrere skolevei for barn og
unge.
I forrige trafikksikkerhetsplan ble det kommentert at det var farlige krysningspunkter på rv.9
nord for Evje barneskole. Her er det nå etablert undergang og ny gang/sykkelveg.

7

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:
 Kjenne til og kunne følge trafikkreglene som fotgjengere og syklister
 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

7.1 Skoleskyss
Opplæringsloven gir lovhjemmel om rett til skyss. Pr 1. 1. 2017 er det Agder Kollektivtransport,
AKT, som skal organisere skyssen i henhold til vedtatt reglement. Elever i 2.-10 årstrinn som
bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er
skyssgrensa to kilometer. Kommunen betaler i dag ekstra for skyss til barn som bor i
trafikkfarlige områder nærmere enn 4 km. På Hornnes gjelder dette i dag noen husstander på
Kjetså og noen i Dåsvannsdalen, og på Evje er det noen husstander i Kyrkjebygda og Vangen.
Tidligere gjaldt dette også Hornåsen, men her er det nå etablert gang- og sykkelveg.
Det er busselskapet som bestemmer hvor bussholdeplassen skal være. På f.eks Undeland og
Omland medfører dette at holdeplassen ligger ved fv. 42, relativt langt fra husstandene som
benytter seg av tilbudet. Dette er spesielt uheldig på vinterstid.
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Trafikksikkerhetsutvalget mener Omland og Oddestemmen bør ha sesongskyss, der barna får
utvidet skyss i perioden november-mars. Vangen, Kallhovd og Kjetså har så trafikkfarlig
skoleveg at de bør ha skyss hele året.
Områdene som i dag har skoleskyss er: Omland, Haugen, Syrtveit, Undeland, Bjoraa,
Fjellestad, Haugland, Dåsvannsdalen, Kjetsåvegen, Setesdalsvegen, Moisund, Hodne, Tveit,
Gautestadvegen til Åsen og Senumsvegen nord for Bakkemoen.

8

Boligfelt- gatelys og fartsgrense

Det kommer stadig forespørsler om kommunen kan etablere gatelys i eksisterende boligfelt.
Per i dag, så er det ikke satt av penger til dette i budsjettet, men i forbindelse med dette
planarbeidet har det vært ønskelig å se på hvilket behov som finnes. I forbindelse med høringen
kom det inn flere forslag. Trafikksikkerhetsutvalget har valgt å prioritere 3 av disse. (Resten av
forslagene kan ses i vedlegg 1)
1. Grenjåvegen
2. Valhallvegen
3. Byglandsfjord-Gullsmedmoen
Grenjåvegen blir benyttet mye til turgåing og som skoleveg, det samme gjør Valhallvegen.
Vegene dekker store boligområder. Gullsmedmoen- Byglandsfjord er skoleveg for de barna
som går på Byglandsfjord Oppvekstsenter. Strekningen går gjennom tett skog og ved etablering
av gatelys kan det medføre at flere kan sykle til aktiviteter på Byglandsfjord også på kveldstid.
Drift og Forvaltning vil følge denne prioriteringslisten hvis det blir bevilget penger til gatelys.
I de tilfeller Velforeninger eller andre ønsker å etablere gatelys, hvor kommunen blir bedt om
å gi tilskudd, kan prioriteringslisten avvikes.
Kommunen vil innføre fartssoner på 30 km/t i alle byggefelt.
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9

Handlingsplan

9.1 Målsetting
Kommunen ønsker å støtte opp om Nullvisjonen og legger denne til grunn for sitt
trafikksikkerhetsarbeid.

9.2 Prioriterte tiltak
Basert på de innspill (vedlegg 3) som er kommet inn i forbindelse med revisjon av gjeldende
trafikksikkerhetsplan er det satt opp lister med prioriterte tiltak som skal gjennomføres i
planperioden. En fullstendig liste over tiltak er vedlagt 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
Nedsatt fartsgrense fra Dølen til og med Lyngmovegen
G/S-veg fra Hornåsen til Kjetsåkrysset (rv.9/fv.42)
G/S-veg over Voiland, sør for Mineralparken
Rundkjøring Evjemoenkrysset
Reduksjon av fartsgrense på rv. 9 fra Verksmoen til sør for
innkjøring til Dåsnesmoen

Gjennomføring
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen

Tabell 2: Prioriterte tiltak langs fylkesveger i kommunen

Tiltak
Fartsdumper Senumsvegen fra kryss fv. 303
Fartsdumper Dåsnesvegen
G/S-veg Evje Kirke- Oddestemmen
Stenge veg for gjennomkjøring ved Evje kirke
Skilte forkjørsveg Evjemoensletta
G/S-veg forbi Evjeskolene
G/S-veg Kjetså

Fylkesveg
Fv. 304
Fv. 311
Fv. 306
Fv. 312
FV. 312
FV. 42

Gjennomføring
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen

Tabell 3: Prioriterte tiltak langs kommunale veger i kommunen

Tiltak
Fortau langs Verksvegen
Fartsdumper Hornåsen
Fartsdumper Jernbanegata
G/S-veg/fortau inn veg ved Hornnes barnehage
Fortau Gymnasvegen

Gjennomføring
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

I tillegg er det i tabell 4 satt opp en liste over tiltak som kan utføres raskt, uten de store
saksbehandlingene.
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Tabell 4: Prioriterte strakstiltak

Tiltak
Begrense krysninger av rv. 9 ved Gudvangen
Markert fotgjengerfelt ved Spar
Fender østside av Dåsnesvegen før kryss ved rv. 9
Stenge veg ved Evjeskolene, skilte kun kjøring til
eiendommer/næring
Gjerde langs fotballbane Hornnes barneskule
Ha opp ekstra skilting ifht fartsgrense i Evje sentrum
Skilting 30 sone Ljosheimvegen
Siktsone Coop-Ljosheimvegen (fjerne noen
parkeringsplasser på hjørnet av bygget)
Skilting av hentesone for foreldre Hornnes barneskule

Veg
Rv. 9
Rv. 9
Fv. 311
Fv. 312
KV
KV
KV
KV

Gjennomføring
Vegvesen/Kommune
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens
Vegvesen/Kommune
Kommune
Statens Vegvesen
Kommune
Kommune

KV

Kommune
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Vedlegg 1: Tiltaksliste 2017-2020
Trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger
*KV = Kommunal veg
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Forslagsstiller
Utvalg
Utvalg
Tidl. plan
Tidl. plan
Tidl. plan
Tidl. plan
Utvalg
Hornåsen Vel
Privat
Privat
Privat
FAU-Hornnes

Veg
*KV
KV
KV
Alle
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV

Vedlegg 1: Tiltaksliste 2017-2020

Problem/Sted

Gjerde langs fotballbanen på Hornnes barneskule
Ha fartssoner i alle byggefelt, 30.
Gjøre tiltak på veg fra Setesdal VGS ned til bussholdeplass ved fv.
Trafikksikkerhetstiltak ifht viltpåkjørsler
Gang- og sykkelveg langs Ljosheimvegen fra Prix til Taubanegata
Videreføring av fortau fra Taubanegata til Evje Stadion.
Fortau langs Verksvegen fra Rema 1000- til undergang ved Renseanlegget
Skilte hastighet 30 km/t, fartsdumper i Hornåsen
Fartsdumper i Jernbanegata

Opprydning kryss Rema 1000-Spar
Bedre sikkerhet for gående og syklende langs veg inn til Hornnes barnehage.
Skilting av foreldrehenting.

Ansvarlig
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
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Forslag gatelys

Nr
1

2

3

Forslagsstiller
Privat
Privat
Sandbekk boligfelt
Privat
Dåsnesmoen vel
Moisund Elvebredd
Vel
Privat
Privat
FAU Evje Barneskole
Privat
Privat

Vedlegg 1: Tiltaksliste 2017-2020

Gate
Grenjåvegen
Tingberget
Sandbekk
Valhallvegen
Furuvegen
Sandbekk-Moisund sentrum
Hornnes barneskole-Dåsvannsdalen
Steane-Øvre Senum
FV. 303 Senumsvegen fra
Fennefossvegen.
B-Fjord til Gullsmedmoen
Evje Kirke- Flatebygd
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Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger
Nr
1
2

Forslagsstiller
Tidl.plan

3
4
5
6

Privat
Tidl.plan
Tidl.plan
Tidl.plan
Krossen Vel
Tidl.plan
Tidl.plan
Tidl.plan
Privat
Dåsnesmoen Vel/
FAU
Privat
Utvalg
Tidl.plan

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tidl.plan

Nr. fv.
Problem/Sted
42 Gang- og sykkelveg Hornnes-Kjetså
Fartsreduserende tiltak slik at bilistene holder fartsgrensen på 42 fra Tingberget til
42
Arendalskrysset. 40 sonen bør starte før Svartevegen.
42 Sikre adkomst til bussholdeplass i krysset på Kjetså
302 Gang- og sykkelveg Kallhovd- Hornnes Barneskule
302 Redusert hastighet til 60 km/t på strekningen Kallhovd- Hornnes Barneskule
304 Krysset inn til Bakkemoen må skiltes med farlig kryss.
304 Fartsdumper i Senumsvegen fra krysset Fennefossvegen ( 303)
306 Gang- og sykkelveg fra Oddestemmen til Evje kirke
306 Gang- og sykkelveg fra Stafossvegen til bedehuset i Flatebygd
306 Fartsdumper ved Evje Kirke
306 Bedre sikt i farlig sving mellom Evje Kirke og Oddestemmen.

Ansvarlig

311 Fartsdumper Dåsnesvegen

Alle

Vedlegg 1: Tiltaksliste 2017-2020

311 Fender langs østsiden av fylkesveg mot kryss rv. 9.
312 Stenge vegen for gjennomkjøring ved Evje Kirke
Trafikksikkerhetstiltak ifht viltpåkjørsler
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Trafikksikkerhetstiltak på riksveg 9
Nr
1
2

Forslagsstiller
Tidligere plan
Utvalg

3
4
5
6
7
8
9

Utvalg
Tidligere plan
Tidligere plan
Utvalg/Privat
Utvalg/Privat
Utvalg
Kommunestyret

Veg

Vedlegg 1: Tiltaksliste 2017-2020

Problem/Sted

Ansvarlig

Kryss Evjemoen-Verksmoen-Rundkjøring
Fartsreduserende tiltak i tillegg til redusert hastighet, 50 km/t på rv. 9 fra Dølen
Hotell til nord for Gautestad gravferdsbyrå
G/S-veg forbi Evjeskulene.
Trafikksikkerhetstiltak ifht viltpåkjørsler
G/S – veg over Voiland ved Mineralparken. Del av sykkelrute 3.
G/S-veg langs rv. 9 fra innkjøringen ved Hornåsen til Kjetsåkrysset. (undergangen)
Fotgjengerfelt ved Spar
Begrense ferdsel fra Gudvangen- Verksmoen. Samle krysninger ved Spar.
Reduksjon av fartsgrense på rv. 9 fra Verksmoen til sør for innkjøring til
Dåsnesmoen
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Vedlegg 2: Oppfølging av Trafikksikkerhetsplan 2012-2015
Dette vedlegget tar for seg handlingsplanen i forrige trafikksikkerhetsplan. Hva er gjort og hva
er ikke gjort for å forbedre trafikksikkerheten i kommunen.
Prioriterte tiltak RV 9:
Tiltak
Belysning langs riksvegen fra Valhall til Hornåsen.
Bussholdeplass i forbindelse med innkjørsel til Hornåsen.

Følge opp Statens vegvesen i forbindelse med planlegging av nye
rundkjøringer ved Dåsnes og i Arendalskrysset. Fokus på sikker
skoleveg og undergang i Arendalskrysset.

Trafikksikkerhetstiltak på vegstrekninger som er spesielt utsatt for
viltpåkjørsler:
- Kyrkjebygda- Syrtveit
- Slettefet- Voilane
Gang- og sykkelveg langs rv. 9 over Voilane ved Setesdal
Mineralpark. Del av sykkelrute 3.

Kommentar
Gjennomført
Ikke tatt videre.
Besluttet å benytte
eksisterende
bussholdeplasser ved
Dåsnes og innkjøring
Valhall.
Dåsnes er avsluttet.
Nye forslag til tiltak
vil bli lagt inn knyttet
til sikkerheten i
Arendalskrysset.
Gjennomført flere
steder. Lagt inn som
et generelt tiltak i ny
plan.
Fortsatt inne i planen.

Prioriterte tiltak langs fylkesveger i kommunen

Tiltak
Fylkesveg
Gang- og sykkelveg Kallhovd- Hornnes
302
Barneskule
Gang- og sykkelveg fra Oddestemmen til Evje
306
kirke
Gang- og sykkelveg fra Stafossvegen til
306
bedehuset i Flatebygd.
Trafikksikkerhetstiltak på vegstrekninger som er
42
spesielt utsatt for viltpåkjørsler:
Galteland- Grasdalen
Gang- og sykkelveg Hornnes-Kjetså

42

Kommentar
Ikke skjedd noe. Ligger
fortsatt inne.
Ikke skjedd noe. Ligger
fortsatt inne.
Ikke skjedd noe. Ligger
fortsatt inne.
Ikke skjedd noe. Lagt inn
som en generell
oppfordring.
Ikke skjedd noe. Ligger
fortsatt inne.

Prioriterte tiltak langs kommunale veger i kommunen

Tiltak
Gang- og sykkelveg fra Hornåsen til Valhall slik at alle skolebarn
som har rett til skyss kan hentes her.
Gang- og sykkelveg langs Ljosheimvegen fra Prix til Taubanegata
Vedlegg 2: Oppfølging av trafikksikkerhetsplan 2012-2015

Kommentar
Gjennomført.
Ikke skjedd noe.
Ligger fortsatt inne.
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Videreføring av fortau fra Taubanegata til Evje Stadion.

Ikke skjedd noe.
Ligger fortsatt inne.

Prioriterte strakstiltak

Tiltak
Legge til rette på begge sider av rv. 9 for kryssing
av vegen ved Spar på Verksmoen.
Krysset inn til Bakkemoen må skiltes med farlig
kryss.
Skilting full stopp i krysset mellom fv. 42 og rv. 9,
Kjetsåkrysset.
Fartsdumper ved Evje Kirke
Redusert hastighet til 60 km/t på strekningen
Kallhovd- Hornnes Barneskule
Redusert hastighet gjennom Evje Sentrum, max. 40
km/t. Brosteinsfelt.

Veg
Rv 9

Kommentar
Gjennomført

Fv 304

Ikke gjennomført.

Fv 42

Ikke gjennomført. Ikke
ønskelig å skilte slik fra
SVV. Tas ut av planen.
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført

Fv 306
Fv 302
Fv. 312

Vedlegg 2: Oppfølging av trafikksikkerhetsplan 2012-2015

Gjennomført. Miljøgate
bygd.
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Problemområder i forrige planperiode
Tabell I viser en oversikt over hvilke innspill som kom i forbindelse med forrige
trafikksikkerhetsplan (2012-2015) og hvordan disse er fulgt opp av kommunen og Statens
Vegvesen.
Tabell I: Innspill til trafikksikkerhetsplan 2012-2015 og kommentar på hvordan oppfølgingen har
vært i kommunen.
Nr

Veg

Problem/Sted

1

FV
303

2

RV
9

Når man kjører fra Bakkemoen mot Evje sentrum
så er det dårlig sikt ved Fennefossbrua. I krysset
så ”stjeler” autovernet mye av sikten nordover.
Krysset rv 9 ved Maskinsalg er forholdsvis
uoversiktlig. Folk på gang- og sykkelvegen blir
oversett.

3

KV

4

FV
42

5

FV
302

Gang- og sykkelveg Kallhovd- Hornnes
Barneskule.

6

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.

7

KV

8

Gang- og sykkelsti fra Hornåsen til Valhall slik at
alle skolebarn som har rett til skyss kan hentes
her.
Belysning langs riksvegen til Hornåsen.

RV
9
RV9 Bussholdeplass i forbindelse med Hornåsen på rv

9

Veien fra Taubanegata og inn til Evje Stadion.
Her bør det gjennomføres tiltak for å ivareta
myke trafikanter.
Gang- og sykkelveg fra Kjetså til Kjetsåkrysset.

9.
10

KV

11

KV

Fra Setesdal Videregåande skule og ned til
bussholdeplass så er det smal veg med mye
ungdommer og trafikk, spesielt på vinteren.
Brøytetiltak på siste del av sykkelstien fra
Dåsnesmoen til Hornnes Barneskole. Skummelt
for ungene å gå langsmed sykkelskuret når det

Vedlegg 2: Oppfølging av trafikksikkerhetsplan 2012-2015

Oppfølging i
planperioden
Ikke gjort noe med.

Reguleringsarbeid for
Verksmoen er i gang.
Jobber for å få rundkjøring
inn i RV 9 budsjettet. Ta
med videre i ny
trafikksikkerhetsplan
Ikke gjort noe i
planperioden. Tas med
videre i neste.
Ikke gjort noe i
planperioden. Tas med
videre i neste.
Ikke gjort noe i
planperioden. Tas med
videre i neste.
Etablert fartsdumper.
Vurdere utvidet skulder?
Høre med SVV

Bygd i planperioden.

Ferdigstilt i planperioden.
Konkludert med at
eksisterende holdeplass ved
Dåsnes skal benyttes.
Ikke gjort noe med. Tas
med i ny planperiode.
Kommunen følge opp.
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kommer mange biler som skal til barnehagen og
lignende.

Nr

Veg

12

FV
304
FV,
RV

13

14

KV

15
16

KV
KV

Problem/Sted

Krysset inn til Bakkemoen bør skiltes med farlig
kryss.
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
Gang- og sykkelveg fra sykehjemmet på Evje til
Prix. Utbedre det slik at det er lett å komme seg
frem.
Asfaltere Grenjåveien.
Asfaltere ”snarveien” mellom Otra Trelast og
gang- og sykkelvegen til Hornnes.

-

17

18

FV
42
RV
9

-

-

19

RV
9

-

20

KV

-

Adskilte felt for gående, syklende og
kjørende som i utlandet
Redusert hastighet gjennom sentrum
Rutiner på feiing av gang- og
sykkeveger
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
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.
Gatelys langs Valhallvegen
Utbedre siktsoner i krysset
Valhallvegen . RV 9

Vedlegg 2: Oppfølging av trafikksikkerhetsplan 2012-2015

Oppfølging i
planperioden
Ikke gjennomført.
Løpende vurderinger. Gjort
flere tiltak nord for Evje
kirke og sør for Hornnes
langs rv. 9.
Gjennomført.

Ikke gjort. Tas videre ??
Ikke gjort. Strekningen er
tatt med i reguleringsplan
for Verksmoen som snart
skal opp til 2.
gangsbehandling (V-2017)
Miljøgate er etablert i
sentrum.

Fartsreduserende tiltak er
ikke gjennomført. Ta med
videre i ny planperiode.
Sentrumsplan gjennomført.

G/S over Voiland tas med
videre i ny planperiode.
Rundkjøring er
gjennomført.

Gjennomført i
planperioden.
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N
r
21

Veg

22

RV,
FV

23

FV
312
FV
306
FV
306

24
25

26

FV30
2

Problem/Sted

Ha med et punkt om
trafikksikkerhetsopplæring i skolene i
planen.
Arendalskrysset er problematisk i
forhold til skoleveg. Her må det
etableres undergang.
Bør opprettes gang- og sykkelveg
gjennom Evje Sentrum.
Gang- og sykkelsti fra Oddestemmen
til Evje Kirke
Uoversiktelig kryss ved Evje kirke.
Vegen fra Evje Kirke til Oddeskogen
bør sikres.
Nedsatt hastighet på strekningen
Kallhovd – Hornnes Barneskule, 60
km/t

Oppfølging i planperioden
Gjennomført

Gjort tiltak med ny kryssing.

Gjennomført
Ikke gjennomført. Tas med i ny
planperiode.
Ikke gjennomført. Tas med i ny
planperiode.
Ikke gjennomført. Tas med i ny
planperiode.

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.

Vedlegg 2: Oppfølging av trafikksikkerhetsplan 2012-2015
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Vedlegg 3 Oppsummering av innspill offentlig høring
Nr Forslagsstiller Veg
1

Hornåsen Vel

*KV

2

Kobbervegen
1

KV

3

Christer
Stanghelle
Helgesen

KV

4

KV

10

Sandbekk
boligfelt
Martha
Eimstad
Tharaldsen
Kirsti Bjørndal
Heidi Bergan
Dåsnesmoen
Vel
Merete
Abusland
Nilsen
Alf Pettersen

11

Setesdal VGS

KV

12

John Terje
Flottorp

KV

13

KV

14

Moisund
Elvebredd Vel
FAU Hornnes

15

Ungdomsrådet

KV

5

6
7
8
9

Problem/Sted
Redusert fartsgrense til 30 km/t i
Hornåsen, samt fartsdumper.
Fartsdumper i Jernbanegata. LED
gatelys bør innføres på Evje. Speil i
krysset mellom Jernbanegata-Alfred
Uglandsveg. Opprydning i Krysset
mellom Spar-Rema1000-Odden.

Kommentar fra
trafikksikkerhetsutvalg
Tatt med i plan
Fartsdumper tatt med.
Krysset ved Spar blir
regulert i
Verksmoenplanen. Ikke
aktuelt med speil pr. i
dag.
Gatelys Grenjå er satt på
pri.liste.

KV

Gatelys Grenjåvegen- øst fra
Ljosheimvegen, samt i krysset der
Grenjåvegen, Tingberget og Øvre
TIngveg møtes. Gatelys Tingberget,
blant annet g/s-vegen mellom
Grenjåvegen og Tingberget.
Gatelys fra avkjøring rv. 9 til
Sandbekk.
Gatelys Grenjåvegen

KV
KV
KV

Gatelys i Valhallvegen
Fartsdumper i Jernbanegata
Gatelys Furuvegen

Pri. liste
Lagt inn i plan
Ikke pri.

KV

G/S –veg forbi Hornnes barnehage

Lagt inn i plan

KV

Varsel om fotgjengerovergang på
ny veg til OddeskogenBeryllvegen.
Prioritere punkt 19-tiltak på veg fra
Setesdal VGS til bussholdeplassGymnasvegen. Forslag om gangsti
langs jordet opp til skolen. Kan
legges på Fylkeskommunal grunn.
Tilrettelegge for gående og
syklende fra Hornnes barneskule
forbi barnehagen
Gatelys Sandbekk-Moisund
sentrum
Ønsker bedre merking/skilting ved
bussholdeplass inn til Otrahallen.
Kanskje et gjerde for oppstilling av
elever?
Gjerde mot vegen til barnehagen.
G/S-Veg Gymnasvegen fra
bussholdeplass til VGS. TA bort 30
skiltet å heller skilte med gatetun?

Fullført

KV

Vedlegg 3: Oppsummering av innspill offentlig høring 2017

Ikke pri.
Pri.liste

Lagt inn i plan

Lagt inn i plan

Ikke pri. Ligger i vedtatt
reguleringsplan.
Lagt inn i plan.
Strakstiltak.

Lagt inn i plan. Ikke
ønskelig med markert
gangfelt.
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16

17

Martha
Eimstad
Tharaldsen
Evje
Barneskule

18

Hornåsen vel

19

Moisund
Elvebredd Vel
FAU Hornnes

20

Evje torg

Gangfelt over Ljosheimvegen
mellom Prix og Kleshjørnet.
Gjerde rundt lekeplassen i sentrum.

RV9-KV

Farlig krysning av rv.9 fra
Lyngmovegen og over til
Evjevegen. Kan denne knyttes
sammen med undergang lenger
nord?
RV9
G/S-veg Hornåsen-Kjetsåkrysset. Et
strakstiltak bør vær redusert
hastighet og utvide vegskulder med
1 meter. G/S over Voiland.
Rv9
Undergang under RV9 ved
Sandbekk. Lys ved busstoppet.
RV9
G/S veg over Voiland og G/S-veg
Hornåsen-Kjetsåkrysset
RV9
Fotgjengerovergang ved
bussholdeplass ved YX, og ett ved
Bussholdeplass ved Spar.
RV9
Redusert hastighet HornåsenDåsnes. Fra 80 til 60?
RV9
Gangfelt ved Spar. Rundkjøring inn
til Evjemoen.
FV42/RV9 Undergang eller overgang i
Arendalskrysset.

Ikke prioritert.
Torgplassen fremfor er
stor nok.
Lagt inn ønske om
redusert hastighet. Ikke
mulig å etablere
gangforbindelse i nord.
Lagt inn i plan

Ligger i vedtatt
reguleringsplan.
Lagt inn i plan

21

Kobbervegen
1

22

Morten Åsland

23

Ungdomsrådet

24

Evje
Barneskule

25

FAU Evje
barneskule
Kjetsåbeboere

FV42/RV9 Undergang Arendalskrysset.

Lagt inn ønske om
redusert hastighet.
Undergang/overgang må
vurderes i en
detaljregulering av
krysset.
Se svar over.

FV42

Lagt inn i plan

27

Beathe
Smeland

FV 302

28

Krossen Vel

FV304

29

Stine Marie
Haugen
FAU Evje
barneskule

FV304

G/S-veg Kjetsåvegen. Trygg
adkomst til bussholdeplass via
vegstykket fra selve Kjetsåkrysset
og videre mot Tveit. Fjellskjæring
sør for Kjetsåkrysset må renskes for
stein. Skilt som viser nedsatt
hastighet fra Hestvågkrysset til
Kjetsåkrysset.
Gatelys Hornnes barneskule –
vestover. Lavere fartsgrense
otrahallen-barneskule, etablere
fartsdumper.
Fartsdumper i Senumsvegen fra
krysset Fennefossvegen (fv303).
Gatelys fra Steane-Øvre Senum

Ikke pri.

Stine Marie
Haugen

FV305

Gatelys fra kryss ved fv 303
Fennefossvegen og opp til siste
bolighus før grusvegen.
Gatelys fra broa ved Byglandsfjord
til Gullsmedmoen. Senumsvegen.

26

30

31

FV 304

Vedlegg 3: Oppsummering av innspill offentlig høring 2017

Lagt inn i plan

Ikke pri. G/S-veg hele
strekningen.
Lagt inn i plan

Gatelys ikke pri. G/Sveg langs fv.

Lagt inn i plan
Ikke pri.

Lagt inn i plan

Side 31

Trafikksikkerhetsplan 2017-2020
32

Bjørn- Thore
Aastveit

FV306

33

Tom Arild og
Heidi Homme
Dåsnesmoen
Vel
Yngvild
Abusdal
FAU Hornnes
Ungdomsrådet

FV306

38

Tom Arild og
Heidi Homme

FV312

39

Renate Aasen

FV312

40

Kobbervegen
1
FAU Evje
barneskule

FV312

34
35
36
37

41

FV311
FV311
FV311
FV311

FV312

G/S-veg Evje kirke til
Oddestemmen. Gatelys Evje kirkeFlatebygd. Utbedring av farlig og
uoversiktlig sving mellom Evje
kirke og Oddestemmen.
Gang sykkelsti fra Oddestemmen til
Evje Kirke må prioriteres.
Fartsdumper i Dåsnesvegen

Lagt inn i plan

Fender langs østsiden av
Dåsnesvegen før kryss RV9.
Fartsdempende tiltak i Dåsnesvegen
Jordvollen tar sikt i krysset bak
Esso. Går det an å gjøre denne
mindre?
Forbud mot gjennomkjøring på
fv312 fra Evje Kirke til
Oddeskogen.
Fortau fra Oddeskogen til Evje
kirke.
Evejvegen bør tilrettelegges med
innkjøring kun til eiendommene.
Stenge skolevegen i perioden 08000930, og ved skoleslutt. Kun
kjøring til eiendommer tillatt i dette
tidsrommet.

Lagt inn i plan

Vedlegg 3: Oppsummering av innspill offentlig høring 2017

Lagt inn i plan
Lagt inn i plan

Lagt inn i plan
Tas opp med
vegvesenet.
Lagt inn i plan

Forslag om stenging for
gjennomkjøring.
Gjøres ved stenging av
veg.
Løses gjennom
reguleringsplan for
Sindremoen.
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