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Innspill (l TS – plan 2021-2031 

1. Tryggere skoleveier 

Eigersund kommune ønsker å sikre alle barn i kommunen en trygg skolevei. 
Trygg trafikk har utviklet et konsept som heter Hjertesone. 

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre 
biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. 

Det foreslås at alle forslag om Ultak som er kommet fra skoler og barnehager i 
kommunen samles i et felles forslag om å etablere tryggere skoleveier/ hjertesoner 
rundt alle skoler og barnehager i kommunen. Fremgangs måten for å komme i mål 
med deZe kan være å prioritere bestemte skoler og barnehager i årene TS-planen er 
gjeldene. DeZe kan også øke mulighetene for å søke midler Ul å gjennomføre 
Ultakene. 

Tiltakene gjelder både kommunale veier , fylkesveier og riksveier. Det er av denne 
grunn hensiktsmessig at Ultaket er oppført på prioriteringslisten Ul Kommunale veier 
og Ul fylkes og riksveier. 

Utredning: Tiltakende er ikke utredet. 

Prioritet: 1 
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Fra: Hans Olav Østebrød 
Sendt: fredag 12. juli 2019 09:01 
Til: Post Eigersund kommune 
Emne: 

Trafikksikkerhetsplan 

Det er et nasjonalt mål om at 80 % av barna skal gå eller sykle til skolen. 
I praksis betyr nok dette alle som ikke har tilbud om offentlig transport. 
Dette bør vi legge til rette for med et fokus på trygge skoleveier. 
I tillegg til trygge skoleveier er det også viktig at området rundt skolene er 
trygge. Ved flere av skolene er det mye biltrafikk ved skolestart og –slutt. 
En Hjertesone har vist god effekt andre steder i landet. 

Kv Husabøveien bør få bedre belysning og fartsreduserende tiltak for 
bilistene. En hjertesone kunne gjort det vesentlig tryggere for skolebarna 
å ferdes til/fra skolen og Egersundshallen. 

Men vennlig hilsen 

Hans Olav Østebrød 
prosjektleder for 
Sykkelbyen Egersund 
Samfunnsutvikling 

Telefon: 51 46 83 59 | Mobil: 934 51 266 
Veiledningstorg: 51 46 80 00 

www.eigersund.no - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 
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Kultur- og oppvekstavdelingen 
Kultur- og oppvekststaben Internt
notat 

Vår ref.:  16/35272 / 16/1865 / FA - Q00 Dato: 13.11.2016 

Saksbehandler:  Kari Anne Bergøy Direkte telefon: 51 46 

82 42 / 454 46 155 E-post: kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no 

Espen Hyggen Rådgiver vei- og trafikksikkerhet 

Innspill fra Barn og Unges representant iVm revideing av trafikksikkerhetsplan 

Viser Ul varsel om oppstart – revisjon av trafikksikkerhetsplan, hvor det anmodes om 
innspill knyZet Ul trafikale uhordringer, og da spesielt i forbindelse med skole, 
barnehage og friUdsakUviteter. 

Barn og Unges Representant har sendt en henvendelse til alle 
barnehager ved styrere og til elevråd på samtlige skoler i sakens 
anledning. Følgende har blitt meldt tilbake: 

Husabø barnehage: 
• Parkeringsplassen ligger ved Husabøveien. Det er ikke gangfelt fra barnehagen 

over til fortauet på andre siden av veien. Det oppstår stadig trafikkfarlige 
situasjoner ved henting og levering av barnehagebarn og skolebarn. Her trengs 
både gangfelt fra barnehagen til fortauet på andre siden og gatelys.

• Barnehagen bruker Varberg som turområde og ønsker gangfelt i 
krysset Gml. prestegårdsvei/Kjeld Buggesgate.

Husabø ungdomsskole (elevråd): 
• Området utenfor kirka mangler fortau og gangfelt nå når det arbeides der. Det 

burde være en løsning for fotgjengere og syklister mens det arbeides der.
• I Hoveræget er det gangfelt både i bunnen av bakken og på toppen. Det er 

veldig uoversiktlig og bilene kommer plutselig og fort rundt svingen. Kunne det 
blitt satt opp et speil for eksempel?

• I krysset Korsørveien/Kjærlighetsstien er det ikke gangfelt og vanskelig å 
krysse veien. Vi må løpe over der.

Lagård ungdomsskole (elevråd): 
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• Område rundt Skriveranmenningen/parken i byen. Farlig kryss ved parken.
• Mangler fotgjengerfelt ved Tengs/Tengs gård. Fylkesvei 44 ved hus ved Tengs.
• Smalt fortau i Strandgata.
• Fotgjengerfelt ved globen og over til kirken. Ikke merket med hvitt(?), 

og dårlig sikt for bilister som kommer fra Strandgata og mot 
Jernbaneveien.

• Eigerøyveien - mangler fortau.
• Litt dårlig kryss ved skolen. Biler kommer fra flere kanter. 

(Sykehusvei krysser langevannsvei?)
• Savner speil ved hjørne på politistasjon. Om politiet rykker ut er det en 

farlig kant om en kommer gående
• Første venstresving ved Langevann. Når vi kommer gående er det vanskelig å se 

syklister som kommer i mot.
• Farlig sving på Nyeveien. Der med tidligere skomaker.
• Vanskelig sikt og mangler fortau i kryss ved Lagårdsveien og Sjukehusveien ved 

undergang.
• Stor hekk ved innkjørsel til Vadlåsveien.
• Mangler gangfelt ved spar Eigerøy og over til de andre husene ved andre siden.
• Lite gangfelt på vei inn til Hålå
• Utrygt i Nyeveien, der må de sykle i veien for å komme seg fram.
• Liten/ingen belysning ved bussplassen på Lagård ungdomsskole
• Koldalsbakken (Hegdalsveien) er svært utrygg. Mye trafikk og store kjøretøy på 

en svingete vei skaper svært farlige situasjoner. Bilister møter gående i 
innersving som må vikes for nedover, dette kan være veldig farlig hvis det 
kommer biler imot. Dette er nå ekstra utfordrende med all tungtrafikken knyttet 
til vindparken. Nylig oppstod det en farlig situasjon da en mann med hund gikk i 
innersving og fikk et vogntog mot seg. Vogntoget måtte vike ut i motsatt 
kjørefelt og hadde ikke bilisten som kom mot vært bevisst på hva som skjedde 
kunne det fort blitt en kollisjon.

Hellvik skole (elevråd) 
• Over Ege er det høy fart, og på en smal veg med til dels mye tungtrafikk 

skaper det farlige trafikksituasjoner
• Langs F-44 i Hellvikbygda bør det prioriteres sykkelsti. Særlig nordover. I 

tillegg er det ønske om utbedret og høyere undergang fra Mjåsundvegen.
• Generelt påpeker elevrådet at det er lite tilrettelagt for mjuke trafikanter i og rundt Hellvik.
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Grøne Bråden barnehage og Grøne Bråden skole: 
Barn og unges representant har ikke fått tilbakemeldinger fra Grøne 
Bråden skole eller Grøne Bråden barnehage – følgende er derfor BRs 
egne observasjoner knyttet til dette området: 

• Boligfeltet Øvre Langevann framstår fremdeles som «uferdig» når det gjelder 
fortau og fotgjengerfelt. Når du kommer fra Langevannsveien og inn i 
Hjortveien er det kun fortau på

- 

- 
høyre side av veien. 50-100 meter opp i Hjortveien går det 
imidlertid en stikkvei til venstre. Skolebarn krysser dermed 
Hjortveien i krysset, bare noen få meter lenger opp i Hjortveien er 
det utkjørsel fra Grøne Bråden Terrasse. Bilførere som kommer 
oppover Hjortveien – fra Langevannsveien – ser derfor opp til 
høyre der skolebarn krysser veien fra venstre. På samme måte 
ser bilførere som kommer nedover Hjortveien til høyre inn mot 
nevnte stikkvei i et område der barn også krysser veien fra 
venstre (Grøne Bråden terasse). Lenger oppe i Hjortveien er det 
også områder hvor det ikke er fortau i det heletatt. 

• Grøne Bråden bhg – i området mellom snuplassen i enden av 
Langevannsveien og barnehagens parkeringsplass er det smal vei, og det 
mangler fortau. Fortauet i Langevannsveien slutter på samme side av veien 
som gjerdet mot barnehagen. Gående blir derfor gående i veibanen i det de tar 
fatt på bakken ned mot barnehagen.

• Mange familier bruker turveien fra Grøne Bråden og til Tengs, og går videre 
mot byen langs rv 44. Det finnes imidlertid ikke gangfelt fra området rundt 
Kosen og over til andre sida av veien, hvor fortauet langs rv 44 befinner seg. I 
perioder er det relativt tett trafikk her og vanskelig å komme seg over når man 
går i følge med barn, da fartsgrensen er 60kmt. Her bør fartsgrensen reduseres 
og fotgjengerfelt males opp.

• Elever som tar buss for å komme til Grøne Bråden skole opplever utrygghet 
knyttet til bussholdeplassen. Her er det mange barn og ungdommer i ulike aldre, 
og mange busser i bevegelse samtidig. Det burde være mulig å frakte barna opp 
til skolen fra Lagård og via Langevannsveien uten at dette medførte store 
kostnader, og på samme måte starte bussruta på ettermiddagen på busstoppet 
ved Grøne Bråden skole.

Ta gjerne kontakt ved behov for mer informasjon om innspillene som er 
kommet. Etter som det ikke alltid er like enkelt å samle elevrådet på kort 
varsel kan det fremdeles komme innspill selv om fristen er utløpt. Skulle 
så skje vil innspillene bli oversendt fortløpende. 

Med vennlig hilsen 
Kari Anne Bergøy 
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Innspill (l TS – plan 2020 -2024 
Gangfelt over UførYellveien 

Innspill fra: Iselin Seglem Levang 

Journalpost nr: Ikke journalpost. Veinavn/

type: UførDellveien/ kommunalvei 

Forslags(llers forslag (l (ltak: Etablering av gangfelt på UførDellveien nederst ved SparbuUkken. 

Beskrivelse av kva forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket: Trafikksikkerheten økes 
for myke trafikanter. Mange elever frå forskelige skoler krysser veien denne plassen. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 
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EIGERSUND KOMMUNE 
Kultur- og oppvekstavdelingen 
Kultur- og oppvekststaben Internt 
notat 

Vår ref.:  19/25645 / 19/471 / FA - Q13, FA - Q80 Dato: 19.07.2019 

Saksbehandler: Eivind Galtvik Direkte telefon: 51 46 

80 14 / 990 88 757 E-post: eivind.galtvik@eigersund.kommune.no 

Moaakere: 
Jone Christer Omdal Kommunalsjef tekniske tjenester Stab/TEK 

C-sak fra Eigerøy skole: Tryggere gangfelt 
KS-sak 038/19 - pkt.2 

KS-sak 038/19 – pkt. 3 oversendes 

for videre behandling. Med vennlig 

hilsen 

Eivind Galtvik 
Kommunalsjef kultur og oppvekst 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskri8 

Dok.nr.: Tiael på vedlegg: 
679912 Barn og unges kommunestyre 2019 - C-sak fra 
Eigerøy skole: Tryggere gangfelt 
679913 Protokoll - Barn og unges kommunestyre - 11.03.2019 
679914 C-sak fra Husabø 
ungdomsskole: Ny skole 679915 

Info: Forprosjekt 
Husabø-skolene 
679916 Beskrivelse_Skisse- og forprosjekt for 
oppgradering av Husabø barne- og ... 679917 Info: 
Forprosjekt Husabøskolene 
679918 Beskrivelse_Skisse- og forprosjekt for oppgradering av Husabø barne- 
 og ...  

Besøksadresse: Telefon:

Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks:

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internea: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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FAU Hellvik skole 
Sletteveien 29  
4375 
Hellvik 
fau.hellvik
.s 
kole@gma
il 
.com 

22 August 2019 

Eigersund	Kommune	
post@eigersund.kommune.no 

Innspill	til	revidering	av	tra4ikksikkerhetsplan	2020-2024	 	

Barn på vei til og fra skolen er skolens og kommunens ansvar. 
På Hellvik har barn på skolevei mange utfordringer og noen kan løses 
ved hjelp av enkle grep. 
En del av de problemstillingene som nevnes på de forskjellige 
veistrekningene bør og må løses i nær fremtid da risikoen øker 
etter hvert som tiden går. Vi har ingen barn å miste. 

Dette temaet er også en sak som elevrådet ved Hellvik skole tok opp i BUK. 

Tra4ikksikkerhet	på	skolevei.	Trosavigveien.	
Trosavigveien mangler gang og sykkelsti. Dette bør 
prioriteres da barn som bor i Tråsavik, Terneveien og til 
dels Marren har dette som eneste alternativ til å komme 
seg på skolen. Høy trafikkbelasting morgen og ettermiddag 
gjør dette til en utrygg skolevei. 
FAU ønsker at g/s blir etablert fra fv44 til enden av veien i 
Tråsavik. Midlertidig strakstiltak kan være fartshumper. 

Kloppabekkveien.	
Kloppabekkveien har ikke fortau. Dette er en strekning 
med 30 km/t fartsgrense. Veien har lange strekninger uten 
fartshumper. Stor 
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trafikkbelastning da veien går igjennom et stort byggefelt 
uten gjennomkjøring forbudt. Egner seg ikke som ringvei 
gjennom Hellvik. Hellvik Barnehage ligger plassert midt inni 
byggefeltet og generer mye trafikk som påvirker 
skolebarnas trafikksikkerhet. 
FAU ønsker at fartshumper blir etablert på de strekningene 
som mangler det, samt en vurdering av siktlinjer. 

Sletteveien.	
Sletteveien har blitt oppgradert men mangler en del når det 
gjelder siktlinjer og fartshumper. Siktlinje i sving i kryss til 
Urhammerveien oppleves utfordrende. I tillegg er det en 
fotgjengerovergang som er merket med kun et skilt. Denne 
fotgjengerovergangen kunne nok hatt en bedre plassering. 
Siktlinjer i en del gårdsrom er mangelfulle. 
Større trafikkbelastning enn i Kloppabekkveien. FAU ønsker 
fartsdempende tiltak samt en vurdering av siktlinjer. 
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Hellviksveien.	
Denne veien blir flittig brukt av skolebarn. Samtidig er den 
gamle delen så smal at hvis et kjøretøy skal passere må barna 
gå av sykkelen og stå i skråningen til kjøretøyet har passert. 
Ingen fartsdempende tiltak på denne veistrekningen. 
FAU ønsker at veien blir stengt med bom i sving rundt 
hushjørne i Garden og på bakketopp ved kryss til Hilmar 
Henriksens vei. Dette vil fjerne en betydelig 
gjennomgangstrafikk. I tillegg ønskes fartshumper på deler av 
strekningen. F.eks. bakke bak butikk og ny veistrekning fra 
Hilmar Henriksens vei til Trosavigveien. 

Henting	og	bringing	av	skolebarn.	
Parkeringsforholdene er utfordrende ved skolen. Dette resulterer 
i at biler parkerer langs veien for henting og levering morgen og 
ettermiddag. Dette skaper nesten daglig farlige situasjoner med 
barn som beveger seg mellom biler som beveger seg. 
Skolen oppfordrer foresatte til å gjøre dette ved bedehuset. 
Dette er en bedre løsning hvis alle etterkommer ønsket og 
trafikksikringstiltak blir gjennomført. Forutsetningen er at det da 
kommer fartsdempende tiltak, skilting og merking av veikant, 
oppstillingsplasser og fotgjengerovergang. FAU ønsker at slike 
tiltak blir utført både ved bedehuset og ved skolens innkjørsel. 

Vennlig hilsen FAU Hellvik skole 
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EIGERSUND KOMMUNE 
Kultur- og oppvekstavdelingen 
Kultur- og oppvekststaben Internt 
notat 

Vår ref.:  16/35448 / 16/1865 / FA - Q00 Dato: 15.11.2016 

Saksbehandler:  Kari Anne Bergøy Direkte telefon: 51 

46 82 42 / 454 46 155 E-post: kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no 

Espen Hyggen Rådgiver vei- og trafikksikkerhet 

Innspill fra elevrådet ved Grøne Bråden skole 

Elevrådet ved Grøne Bråden skole har sendt inn følgende momenter: 

• Gangvei mellom Beverveien og badeplass/broen ved Store Langevann er 
ikke markert etter asfaltering for lenge siden. 

• Det mangler skilt ved krysset Lagårdsveien/Langevannsveien like ved 
hjørnet på Lagård ungdomsskole. Her er fotgjengerfeltet, men ingen skilt. 
Dette kan skape særlig farlige situasjoner når snø og slaps dekker 
gangfeltet slik at bilister ikk er klar over merking, mens barna er kjent ut 
fra vane. 

• Det mangler trolig både skilt og merking ved den nye broen over jernbanen på Eie. 
• Vær obs på at elever krysser ved ved Hestavabro, isteden for å gå i undergangen. 
• Farlig område rundt bussholdeplass ved Lagård. Ingen gangfelt. 

Med vennlig hilsen 

Kari Anne Bergøy 
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Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben Internt 
notat 

Vår ref.:  16/35458 / 16/1865 / FA - Q00 Dato: 15.11.2016 

Saksbehandler:  Kari Anne Bergøy Direkte telefon: 51 

46 82 42 / 454 46 155 E-post: kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no 

Espen Hyggen Rådgiver vei- og trafikksikkerhet 

Innspill fra Skaaekisten kulturbarnehage 

Skattekisten Kulturbarnehage melder om flere uoversiktlige kryss, og farlige veier 
i sitt nærområde: 

-  Når gående/syklene skal krysse over fra fortau med nordengros, er det 
veldig lite tydelig hvor man skal gå. Her er det mye trafikk både med 
biler, lastebiler, traktorer og gående/syklende. 

-  På veien ut om sildoljen kjører bilene i stor fart. Her går vi ofte tur, 
men det burde vært fartsdumper e.l for å holde fartsgrensen. 

-  Vi føler også krysset inn til barnehagen er skummelt. Både p.g.a mange 
veier, men også pga. kryssende gang og sykkeltrafikk. Kanskje burde det 
vært en «fare for farlig kryss»-skilt. 

Med vennlig hilsen 
Kari Anne Bergøy 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskri8 

Besøksadresse: Telefon:

Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks:

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internea: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

 1550

mailto:post@eigersund.kommune.no
http://www.eigersund.kommune.no/
mailto:kari.anne.bergoey@eigersund.kommune.no


1 

Kultur- og oppvekstavdelingen
Helleland skole Internt 
notat 

Vår ref.:  17/5694 / 16/1865 / FA - Q00 Dato: 14.02.2017 

Saksbehandler:  Oddveig S. Skaara Direkte telefon: 51 

46 16 62 / 474 51 210 E-post: oddveig.sleaeboe.skaara@eigersund.kommune.no 

Mo2akere: 
Espen Hyggen Rådgiver vei- og trafikksikkerhet 

Innspill (l trafikksikkerhetsplan Helleland skole 
• Skoleområdet er ikke godt nok skjermet for den trafikken som 

foregår til fra parkeringsplassen ved Grendahuset. Kan gjøres 
ved å forlenge eksisterende mur. 

• Parkering i den store rundkjøringen skaper vansker for bussene. Her trengs et 
skilt , parkering forbudt. 

• Kryssing av E-39 ved Skjerpe og på Brualand, her bør det markeres en 
overgang, fotgjenger felt, helst med lys slik at en kan markere når en skal 
krysse veien. 

Med vennlig hilsen 
Oddveig S. Skaara 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskri8 

Besøksadresse: Eptelandsveien 13, 4376 Helleland Telefon: 51 46 16 60

Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 16 61

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internea: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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Hellvik FAU 

v/T ho r-lnge Thrana 

Eigersund kommune V/

Espen Hyggen 

Pb. 580 

4379 EGERSUND Hellvik 18.02.2017 

VEDR. REVISJON AV KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - INNSPILL FRA HELLVIK FAU 

Vi viser t il br ev 17.01. 2017 vedrøren de re visj on av Eigersun d kommune sin trafikksikkerhetsplan. I brevet blir 
skolene og FAU bedt om å komme med innspill på områder som i dag er farlig for barn og myke t rafi kant er. 

Hellvik FAU har fø lgende innspill til trafi kksikkerhet splanen som vi ønsker Eigersund kommune bør prioritere: 

1. Kommunal vei fra Brunnmyra / Kloppabekkveien og ut i Trosavik bør utbedres. Dette er ett farlig strekk som det 
ikke er fartshumper på, og deler av veien  har forkjørsett.  Veien  er  smal  og direkte farlig til tider med mye trafikk. 
Det bor mange elever på dette strekket som bruker veien som sin sko levei . 

Brunnm  yra 

 

 1750

G o gle

Eige n; umr Kommune 
GRADERIN G 

111'.JJTAT: T 2 1 FEB 
2017



1

2. Veien fra krysset Marraveien / Trosa vigveien og inn til krysset Tro sa vigveien / Kloppabekkeveien. Her er 
det mye trafikk (og også tungtrafikk på deler av strekket fra Fv. 44 inn til utskipningskaien} og til tider høy 
fart . Det burde også vært skiltet 30 sone på dette strekket. 

 

3. Ut bedr ing av undergangen på Fv. 44 . Her må det fjernes noe masse så den blir "høyere" å gå igjenn om 
, slik den opprinnelig var. Tidligere var det også mulig å få sykler gjennom undergangen . 

 

I 

Her er det en undergang som brukes mye og 
som bør utbedres. 
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4. Det mangler  fortau på sørsiden  av Fv.44 for  å kunne komme til  busstoppet. I dag må elever gå  på den 
trafikkerte Fv. 44 for å kunne gå på bussen . 

El 

Jærveien 

Dersom det er spørsmål til  de nevnte tiltak kan Hellvik FAU v/Thor-lnge Thrana kontaktes på e-mail : t hrat o ft 
@dabb .no eller på tlf.: 41555 918. 

M:d venn li g 

Glu - l------ 
Thor-lnge Thrana 

Leder Hellvik FAU 
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Egersund, 17. august 2019 

Eigersund 
kommune 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Trafikksikkerhetsplan - innspill 

Viser til kunngjøring på www.eigersund.kommune.no 5. juli 2019 og vi vil gjerne 
komme med et innspill til planen knyttet til Olufine Skjævelands vei. Veien ble bygget 
for få år siden. Den ble anlagt med fortau og god belysning. Men arbeidet stanset få 
meter før et meget farlig og uoversiktlig kryss. Der Olufine Skjævelands vei møter 
utkjøring fra skolens parkeringsplass, Skarpabrådet og Fv 44, er det slutt på både 
belysning og fortau. Her bør det gjøres tiltak både på kort og lang sikt. 

I første omgang kan noe oppmerking hjelpe både gående, syklende og kjørende. Mange 
elever, både til vår skole og til de kommunale skolene på Husabø, skal gjennom dette 
krysset flere ganger hver dag. Slik krysset er utformet i dag, er det vanskelig for alle 
trafikanter å vite hvordan en skal krysse veien på en trygg og god måte. 

For Samfundets skole Egersund 

Yngvar 
Hetland 
rektor 

Samfundets skole 
Egersund
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Innspill til TS – plan 2021 -2031 

2. Undergang for fotgjengere under Jernbanen ved Lagårdsveien 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestok 1:3000 

 

Innspill fra: Kai Preben Fosse, Leif E Broch Journalpost nr: 16/34505, 18/1638 Veinavn/type: 

Lagårdsveien/ kommunalvei. 

Forslagss(llers forslag (l (ltak: Det ønskes en egen undergang for fotgjengere og sykelister 
under jernbanen samt belysning av eksisterende undergang. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket: passering av smal undergang 
blir tryggere for fotgjengere og sykelister med egen undergang. Belysning av eksisterende 
undergang vil øke tryggheten for fotgjengere og syklister. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 2 
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Egersund, 17. jaunar 2018 

Innspill (l trafikksikkerhetsplanen - jernbaneundergangen fra FV-44 (l Lagårdsveien 

Ved jernbaneundergangen fra FV-44 til Lagårdsveien, oppstår det ofte 
trafikkfarlige situasjoner når det er mørkt. 

Årsaken er at det er ganske stor trafikk her både av biler, syklister og gående, 
samtidig er selve undergangen ganske trang. Situasjonen er spesielt vanskelig 
om morgenen fra kl 0630 – 0830 da det er ekstra mye gangtrafikk pga vaktskifte 
på Lagård og skolestart, samtidig med mye biltrafikk begge veier. 

Mange gående har heller ikke refleks, noe som ytterligere bidrar til 

trafikkfarlige situasjoner. Det er en lykestolpe ved FV-44, men denne er 

ikke i funksjon. 

Situasjonen ble noe bedre, fortrinnsvis for bilistene, da veien ble utvidet på høyre 
side på FV-siden. 
Dersom det hadde kommet lys på begge sider av undergangen, hadde dette gjort 
mye for trafikksikkerheten. Hadde veien blitt utvidet på begge sider av 
undergangen, hadde situasjonen blitt enda bedre. 

Det er en annen situasjon som oppstår fordi biltrafikken krysser gang og 
sykkelstien. Av egen erfaring ser jeg selv, og på andre, at svært mange har 
hovedfokus på bysiden fordi det er er der hovedtrafikken kommer. Det er svært lett 
å kun ha fokus på FV-44 og ikke på gang- og sykkelveien, og da glemme trafikken 
fra Slettebøsiden på gang- og sykkelveien. 
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Hadde det vært en ide å ha en liten "fartsdump" rett før du skal krysse gang- og 
sykkelveien når du kommer fra Lagår? Dette ville ha gjort bilister oppmerksomme 
på problematikken og også til å holde farten lavere akkurat her. 

Med vennlig hilsen 

Leif E 

Broch 
Skrivarsfje 
llet 4 
4373 Egersund 
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Fra: Kai Preben Fosse <kai.fosse@gmail.com> 
Sendt: 10. november 2016 22:18 

Til: Post Eigersund kommune 
Emne: Revisjon av trafikksikkerhetsplan, innspill 

Hei 

Jeg ønsker å komme med noen innspill i forbindelse med revisjon av 

trafikksikkerhetsplanen: Området ved jernbaneundergangen "ved sjukehuset": 
• Det bør vurderes en egen undergang for fotgjengere. Fotgjengere må i dag bruke veibanen i 

undergangen og i kryssområdene. I tillegg er belysningen ved undergangen begrenset. Egen 
undergang er vist i gjeldende reguleringsplan. 

• Når man kommer kjørende gjennom undergangen mot Rv42, er det pga. gjerde og 
vegetasjon begrenset sikt mot gående/syklende som befinner seg på gang- og 
sykkelveien langs Rv42. 

• Når man kommer kjørende på Rv42 fra Eie, og skal svinge av mot Lagård, er det 
fare for bl.a. påkjørsel bakfra. Venstresvingfelt på Rv42 bør vurderes. 

Krysset Eigerøyveien/Gamle Eigerøyveien ved Egersund arena: 
• Når man kommer kjørende på Rv42 fra Eie, og skal svinge av mot Åsane, er det 

fare for bl.a. påkjørsel bakfra. Venstresvingfelt på Rv42 bør vurderes. 

Mvh. Kai Preben Fosse 
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Innspill (l TS – plan 2021 -2031 
3. Grautgramsen. Etablering av gang og sykkelvei for å sikre skole veien for 

store deler boligfeltene på sør siden av skolen 

 

  

FregaZveien- uførDellveien. 

forslag (l (ltak: Det burde bygges en gang og sykkelvei for å sikre barna og ungdom sin vei Ul 
skole og friUds akUvitet 

Beskrivelse av hva en venter å oppnå med (ltaket: det er i dag en sU som er tråkket i terrenget 
av barn Ul  skole og friUdsakUviteter. Ved opparbeidelse av en gang og sykkelvei vil vi få en vei 
som vil sikre universell uhorming. Mange bruker sUen som  ligger i nærheten Ul å gå Ul skole. 
Denne bærer preg av å være en sU som er gjørmete samt at det oppstår store dammer ved 
nedbør 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 3 

4. NonsYellveien. 
Fortau, fartsdempende (ltak og belysning av NonsYellveien (l krysset ved 
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2 Hoveræget. 
        
        Tiltaket omfatter flere mindre tiltak med etablering av fortau, kryssutbedring,sikre                                  
kryssningspunkt og etablering av fartdempende tiltak, for å sikre myke trafikanter. 

Nonsfjellveien går gjennom et av de eldre tett bebygde område I Egersund. Det er 
betydelig trafikk i virkedagene i form av trafikk til og fra arbeid, skole og fritidsaktiviteter. 

 

Utredning: Tiltaket er det laget en gatebruksplan på. 

Prioritet: 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Endring av fartsgrense – Johan Feyersgate, Christen Mølbachs Gate og 
Strandgaten 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:3000 
 

Innspill fra: Dalene Tidene 
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Journalpost nr: 19/26145 

Veinavn/type: Johan Feyers Gate, Christen Mølbachs Gate og Strandgaten/ 
kommunalvei. 

Forslagss(llers forslag (l (ltak: NedsaZ fartsgrense fra 50 Ul 30 km/t. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket: 
Sentrumsnære gater som blir generelt tryggere for beboerne i kommunen. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 5 
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Fra: Merete Horpestad [mailto:merete.horpestad@dalane-tidende.no] 
Sendt: 4. juli 2019 09:00 
Til: Espen Hyggen 
Emne: Høg fart i Johan Feyers gate 

Har prøvd å ringja deg. Sender deg like greia ein mail, så kan du svara når det passar. 

Har fått eit innspel frå ein som bur i Johan Feyers gate om at mange held høg 
fart gjennom gata. Inntrykket blir bekrefta av fleire. 

Spørsmål: 

1. Er det rett at fartsgrensa er 40? 
Det er ikke skiltet fartsgrense i Christen Mølbachs gate, Johan Feyers 
gate og Strandgaten. Så lenge det ikke er skiltet særskilt fartsgrense så 
er de de generelle grensene som er gjeldene. For bystrøk er dette 50 
km/t. 

2. Har kommunen fått innspel om høg fart i gata? 
Vi har fåZ eZ innspill om deZe for en liten Ud Ulbake. 

3. Er det aktuelt med tiltak? 
Det kan være aktuelt med Ultak, og deZe vil kunne vurderes nærmere i 
forbindelse med revisjon av kommunes trafikksikkerhetsplan. 
I første omgang vil trolig en ny skiltplan med skiltet lavere hasUghet være et 
aktuelt Ultak. En skiltplan bør da utarbeides for hele området samlet, og ikke 
bare for den ene gaten. 

Helsing Merete Horpestad, Dalane Tidende 
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Innspill (l TS – plan 2021 -2031

6. Flygng av busstopp – Hoveræget 

Oversiktskart som viser hvor Ultaket er lokalisert. Målestokk 1:3000 

 

Innspill fra: May Helen Hetland Ervik på møte i planteknisk utvalg 20.08.19. 

Journalpost nr: Ikke journalpost. Finnes i referat fra møtet. 

Veinavn/type: Hoveræget/Kommunalvei. 

Forslagss(llers forslag (l (ltak: FlyNng av trafikkfarlig busstopp på toppen av Hoveræget. 

Beskrivelse av hva forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket: Tiltaket vil øke trafikksikkerheten 
for de som benyZer kollekUv Ulbud på plassen. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet:  6 
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Innspill (l TS – plan 2021 -20317. Endring av fartsgrense – Løvenborgveien 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:3000 

 

Innspill fra:  Bente rodvelt 

Journalpost nr: 19/26161 

Veinavn/type: Løvenborgveien/ kommunalvei. 

Forslagss(llers forslag (l (ltak: NedsaZ fartsgrense fra 50 Ul 30 km/t. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket: Veien blir generelt tryggere for 
beboerne. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 7 
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Fra: Bente Rodvelt <bente.rodvelt@gmail.com> 
Sendt: 16. august 2017 19:27 
Til: Post Eigersund kommune 
Emne: Søknad om fartsreduksjon i Løvenborgveien 

På vegne av beboerne søkes det om fartsreduksjon i Løvenborgveien. 
Mange bilister holder høy fart inn i gata og her ligger en lekeplass hvor mange barn 
leker. Denne er uoversiktlig pga vegetasjon og vi er bekymret for at det snart vil skje en 
ulykke. Det står et skilt ved lekeplassen om at barn leker, men dette er så slitt at ingen 
legger merke til det. Vi har mange barn, men ingen å miste. 
Ønsker 30 km sone her. 

M v h B e n t e 
R o d v e l t 
Løvenborgveien 
10 B 
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Innspill (l TS – plan 2021 -2031
8. Endring av fartsgrense – Lædreveien 
Innspill til TS – plan 2021 -2031 
Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:3000 

 

Innspill fra: Reidun Grastveit 

Journalpost nr: 17/25255 
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Innspill (l TS – plan 2021 -2031     Veinavn/type: Lædreveien/ kommunalvei. 

Forslagss(llers forslag (l (ltak: NedsaZ fartsgrense fra 50 Ul 30 km/t. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket: Veien blir generelt tryggere for 
beboerne. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 8 
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Innspill (l TS – plan 2021 -2031
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Lædre, 24.07.17 

Eigersund kommune,Seksjon utemiljø og veier v/Espen Hyggen 

SØKNAD OM 30 KM FARTSGRENSE PÅ LÆDREVEIEN . 

For noen år siden hadde vi flere år med anleggsarbeid i Lædreveien - først framføring av kommunalt vann, 
deretter ble både høgsp en t - og lavspentledninger lagt ned i veien . Det ble samtidig lagt punkt langs hele veien 
for gat e ly s. Da anleggsarbeidet var ferdig ble vei en asfaltert, og litt senere fikk vi også gat ely s. D et var litt 
strevsomt mens arbeidet pågikk , men vi er veldig glad fo r de goder dette har medført for oss. 

Men så god som veie n nå er blitt , er de t dessverre også noen som blir fristet til å kjøre litt for fort. 
Visomborhervethvor vi skal vær e ekstra forsiktige, men det er en god del andre som også bru ker veien . Svært 
mange kjører til og fra kaien; fiskere, turist er og ogs å sko leb ussen i skoleåret. Mange kommer for å gå turen på 
den gamle postveien til Mong, og noen kjører bare en tur for å se seg om . Det skjønner vi godt, det er fint på Læd 
re ! Om sommeren er det på fine dager mange bad egjest e r i Odd ehøl en . Parkering er da et problem, bilene 
blir plassert på kryss og tvers rundt bad ep lassen . Det er masse unger og voksne som " myldrer" både i vannet og på 
veien, og det er nødven dig for bilister so m skal p asser e å se seg go dt for. Lenger ute på Lædre går veien 
gjennom bebyggelsen . Her er små barn som bor og andre som kommer på besøk, og det skal lite til før det 
kanskje en ulykke om noen ikke ser seg godt for. 

Vi sombor her ønsker derfor at det blir innført 30 km fartsgrense lang s hele Læ d r eveien fra Svåbru til den 
kommunale vegen slut t er . Det t e må sk ilt es, og vi ønsker også tilføyelse " Barn leker " . Som vedlagte liste 
vise r, har praktisk talt alle voksne  som bor  på Lædre skrevet under på søkn ad en. 

Vi håper dette ønsket kan imøtekommes. 

For beboerne på Lædre 

Reidun Grastveit 

Eigersund kommune
8RA[)EAING:

IIIJTTATT: 'J. 4 JUL 1017 
-

ARKIVSAKlD . 

J7-/ 
t5 

--
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Innspill (l TS – plan 2021 -2031
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Innspill (l TS – plan 2021 -2031Innspill (l TS – plan 2021 -2031 
9. Gatelys – Veshovdaveien 

Oversiktskart som viser hvor Ultaket er lokalisert. Målestok 1:3000 

 

Innspill fra: Elisabeth Nodland, Gunn Veshoved, Inger Helen Årstad Skogen. 

Journalpost nr: 16/34854, 16/34508, 16/34505. 

Veinavn/type: Veshovdaveien/ kommunalvei. 

Forslagss(llers forslag (l (ltak: Det ønskes gatelys på Veshovdaveien. Skolevei for U barn. 

Lengde på strekning: ca. 600 meter. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket: Skoleveien for barn i 
området blir tryggere ved installering av gatelys på strekningen. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 9 
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Innspill (l TS – plan 2021 -2031
Til: 
Ordføreren i 
Eigersund Odd 
Stangeland 

Henvendelse angående ønske om gatelys på Veshovda 

Den 03.11.2016 ble det sendt inn et innspill per mail angående Eigersund sin 
traffiksikkerthetsplan. Innspillet ble sendt eZer henvendelse per telefon Ul kommunen, og gjaldt 
et ønske om å få gatelys fra øverste del av Vannbassengene og ned Ul krysset mellom 
Veshovdaveien og Nodland. 
I deZe krysset blir barna på Veshovda plukket opp av skolebussen. 
Vi var flere naboer som sendte mail Ul kommunen, personlig moZok jeg aldri noe svar. 
EZer å ha lest i Dalane Tidende at det nå blir lys langs turveien fra Hellvik Ul Egersund (som jeg 
forøvrig synes er svært posiUvt), ønsker jeg nå å ta opp tråden om gatelys på Veshovda. 
En sikker skolevei for skolebarn er vikUg. 

På strekningen fra øverste del av Vannbassengene og ned Ul bussholdeplassen for skolebussen er 
det ingen kommunale gatelys. Skolebussen går som sagt fra krysset der Veshovdaveien spliZer seg 
inn Ul Nodland. På denne strekningen bor det fast 11 barn, og 8 av disse går på skole per i dag. 
Sønnen min går nå i 3.klasse på Rundevoll skole og daZeren min skal starte på samme barneskole 
neste høst. Flere foreldre i området er bekymret for å sende barna avgårde langs veien i mørket på 
høst og vintersUd, inkludert meg selv. Det er utrolig mørkt her oppe spesielt på vinteren. 
Som regel blir det Ul at man som foreldre kjører barna ned Ul det liZ gjemte busskuret som ligger reZ 
ved en traktorveien, evt at man fakUsk kjører dem helt Ul skolen. 
De sjeldne gangene barna går på beina utstyres de gjerne med hodelykt eller lommelykt, evt begge 
deler da det er såpass mørkt langs veien. Refleks er en selvfølge. 

Med tanke på trafikksikkerheten for disse barna har mine naboer og meg selv et sterkt ønske om å 
få gatelys på strekningen mellom Vannbassengene og ned Ul Nodlandskrysset. Det hadde betydd så 
utrolig mye først og fremst fordi det er en skolenvei, og ikke minst også for lek og sosialt samspill 
mellom barna i friUden på høst/vintersUd. 
Området er også som kjent et svært populært tur og treningsområde hele året. 
Belysning vil øke sikkerheten for turgårere, mosjonister, beboere, gardsdyr så vel som våre 

barn. Håper på posiUv Ulbakemelding:) 

Mvh 
Inger Helene Å. 
Skogen 
Veshovdaveien 183 
4372 Egersund 
mail:ingerhelene@dalanedyreklinik 
k.no 
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Innspill (l TS – plan 2021 -2031Innspill (l TS – plan 2021 -2031 
10. Fartsdempende (ltak og gjennomkjøring forbudt – Langaardsgate, 

gamleveien og Nyeveien 

Oversiktskart som viser hvor Ultaket er lokalisert. Målestokk 1:3000 

 

Innspill fra: Hynsadalen velforening 

Journalpost nr: 19/26823 

Veinavn/type: Langaardsgate, Gamleveien og Nyeveien/ kommunalvei. 

Forslagss(llers forslag (l (ltak: Fartsdempende Ultak og gjenomkjøring forbudt. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket: Veien blir generelt 
tryggere for barn og fotgjengere. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 10 
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Fra: Hilde Tunheim <hildetunheim@hotmail.com> 
Sendt: Ursdag 6. august 2019 17:24 
Til: Post Eigersund kommune 
Emne: Trafikksikkerhetsplan 

På vegne av Hynsadalen velforening har jeg følgende forslag til endringer i 
Eigersund TS- plan for perioden 2020-2024. 
1. Ønsker gjennomkjøring forbudt i Langaards gate fra krysset Gamleveien/Langaards gate 
til krysset Nyeveien/Langaards gate. 
Begrunnelse er unødvendig stor gjennomgangstrafikk, da i perioder mange 
forskjellige trafikkskoler bruker denne strekningen for gjennomkjøring og øvelse 
av bakkestart, og andre trafikanter kjører i høy hastighet gjennom «Hynsadalen». 
Samtidig er det en del barn i barneskole og yngre som bruker gaten som 
lekeplass + en økende bestand av katter som vi ikke ønsker påkjørt 
2. Ønsker fartsdempende tiltak på Nyeveien, da spesielt i krysset Nyeveien/Langaards 
gate. Begrunnes med at det ofte kommer kjøretøy i høy hastighet på Nyeveien, samtidig 
som fotgjengerfrekvensen spesielt fra Langaards gate over Nyeveien har økt etter at 
Elveparken er klar til bruk. Blant fotgjengerne er det en god del barn i barneskolealder, 
eller yngre. 
Mvh 

Hynsadalen 

Velforening V/Hilde 
Tunheim 

-- 
Sent from myMail for Android 
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Innspill til TS 

Innspill fra drihsavdelingen på trafikksikkerhetsplanen. 

Det er fra Eigersund kommune sin driftsavdeling på vei og utemiljø, komt inn flere momenter 
som vi vil ha med i trafikksikkerhetsplanen. Disse tiltakene er basert på hva driftsavdeling ser 
og opplever på veien når det gjelder vinterdrift,vedlikehold og andre oppdrag.: 

11. Sleaebøveien 

 
Denne veien har en krapp sving som fører til at større kjøretøy må bruke innvendig grøft for å 
komme seg rundt. Dette medfører fare for velt og skade på vei kanten. Her må svingen gjøres 
bredere ved at en utbedrer innvendig kurve. 

 

 

Innspill fra: DriXsavdeling 
Journalpost nr: Ikke journalpost. 
Veinavn/type: SleZbøveien. 
Forslagss(llers forslag (l (ltak: fylling av masse i kurven. 
Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket:  Større 
kjøretøy har trygg vei grunn som hindrer velt. 
Prioritet: 11 

12. Tengsareidveien 

 Oppleves av mange som om det er en forkjørsvei og dermed blir det flere mindre ulykker i 
kryssene med Fosseveien og Vingårdsveien. Tengsareidveien burde blitt skiltet til forkjørsvei 
og kryss mot denne med vikeplikt skilt. 
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Innspill fra: DriXsavdeling 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: Tengsareidveien 

Forslagss(llers forslag (l (ltak: OmskilUng Ul forkjørsvei. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket:  at en unngår  
mindre kollisjoner. 

Prioritet: 12 
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13. Birkelandsveien 

Her er det ikke oppført autovern fra broen langs elven. Det er i dag lite sikring mot elven da 
beveren rydder dette området for trær. 

•  

 

Innspill fra: DriXsavdeling 
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Journalpost nr: Ikke journalpost.  
Lengde på strekning: ca. 130 meter. 
Veinavn/type: Birkelandsveien 
Forslagss(llers forslag (l (ltak: Autovern. 
Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket:  hindre 
uhorkjøring i elven. 
Prioritet:13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14. Tveidaveien 
Autovern burde bli forlenget slik at der er sikring mot vannet. Det er i dag en bratt skråning 
mot vannet  med mye busker å trær. Særlig ved vinter og glatt vei er det fare for å gå av 
veien. 

  

 

Innspill fra: DriXsavdeling 
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Journalpost nr: Ikke journalpost. 
Veinavn/type: Tveidaveien  
Lengde på strekning: ca150 meter. 
Forslagss(llers forslag (l (ltak: Autovern. 
Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket:  hindre 
uhorkjøring i vannet. 
Prioritet: 14 

15. Lensmannhovlandsvei 
Ufylling av en krapp sving samt oppføring av autovern.  

Veien her er også en del av veien til parkeringsplassen til Oprasjon Freshman og der er til tider 
turist trafikk. Her burde det dekkes av jord på ytterkanten av kurven og fylt i fjell masser slik at 
kurven ble bredere og at 2 biler kunne passere hverandre. Autovern mot skråning og bekken 
burde også oppføres. Det kunne med fordel tatt av litt av det spisse fjellet i innvendig kurve.

 

 

Innspill fra: DriXsavdeling 
Lengde på strekning: ca. 35 meter. 
Journalpost nr: Ikke journalpost. 
Veinavn/type: Lennsmann Hovlands vei 
Forslagss(llers forslag (l (ltak: Autovern. Uhylling i sving. 
Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket:  hindre 
uhorkjøring samt gjøre svingen bredere og mer oversiktelig. 
Prioritet: 15 
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Mangler autovern mot vannet. Veien er i dag sikret med trevirke  på begge sider av veien. 
Sikringen her er av lav høyde og trevirket er av eldre årgang. Her burde det settes opp et 
enkelt autovern mot vannet slik at der var sikret mot vannet.  

 

 

Innspill fra: DriXsavdeling  

Lengde på strekning: ca. 300 meter. 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: Kydlandsveien 
Forslagss(llers forslag (l (ltak: Autovern. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket:  hindre 
uhorkjøring i vannet. 
Prioritet: 16 

17. Damveien 
Autovern som i dag står her burde forlenges og utbedres.  
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Særlig i øvre del av veien er sikring påkrevd da det er en særlig bratt skråning som vil med føre 
at ved utforkjøring kan kjøretøy havne inn i huset ved bunnen av skråningen. 

 

 

Innspill fra: DriXsavdeling 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 
 Lengde på strekning: ca30 meter. 

Veinavn/type: Damveien 
Forslagss(llers forslag (l (ltak: Autovern. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket:  hindre 
uhorkjøring I braZ skråning. 
Prioritet: 17 

18. Tohene 
Dette er en grusvei som går fra FV 42 Sirdalveien til Toftene. Her er de ikke ført opp 
autovern. Veien i dag er bratt og smal og har en bratt skråning på den ene siden. Ved glatt 
vei på vinterstid er det ingen sikring og veien fremstår da som svært usikker. Ved utfor 
kjøring er det stor fare for velt av kjøretøyet. 
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Innspill fra: DriXsavdeling  
Lengde på strekning: ca190 meter. 
Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: ToXene 
Forslagss(llers forslag (l (ltak: Autovern. 
Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket:  hindre 
uhorkjøring i braZ skråning. 
Prioritet: 18 

Innspill til TS-plan 2021-2031 
19. Etablering av ny vei mellom Netlandsveien og Maurholsveien. 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:5000 

 4750



Innspill (l TS – plan 2021 -2031

 

Innspill fra: DriXsavdeling 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: Netlandsveien - Maurholsveien/Kommunalvei. 

Forslagss(llers forslag (l (ltak: Etablering av ny vei mellom Netlandsveien og Maurholsveien. 

Beskrivelse av hva som forslagss(ller venter å oppnå med (ltaket: Netlandsveien 
kan stenges for gjennomkjøring dermed forhindres farlig utkjøring på Jærveien. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 19 

Mindre resurskrevende (ltak som er kommet i forbindelse med innspill (l 
TS plan samles i denne sekkepost. 

Innspill fra/ Forslagss(llers forslag (l (ltak/ Journalpost nr.: 
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- Thomas Netland - Gatelys Terneveien/19/26147 
- Øvre langevatn velforening - Fartsreduserende Ultak/14/21673 
- Hellvik vel - Siktlinjer og fartshumper i SleZeveien/19/28128 
- Skjerpe vel - Fartshump Skjerpefeltet/19/28811 
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