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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 Altak 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 deDe kan være å prioritere bestemte skoler og barnehager i årene TS-planen er 
gjeldene. DeDe kan også øke mulighetene for å søke midler Al å gjennomføre 
Altakene. 

Tiltakene gjelder både kommunale veier , fylkesveier og riksveier. Det er av denne 
grunn hensiktsmessig at Altaket er oppført på prioriteringslisten Al Kommunale veier 
og Al 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 Innspill 

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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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 iTm revideing av trafikksikkerhetsplan 

Viser Al varsel om oppstart – revisjon av trafikksikkerhetsplan, hvor det anmodes om innspill knyDet 
Al trafikale u[ordringer, og da spesielt i forbindelse med skole, barnehage og friAdsakAviteter. 

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): 
• 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.

Kultur- og oppvekstavdelingen 
Kultur- og oppvekststaben Internt notat
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• 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

- 3 - 
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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1EIGERSUND 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 

Mo]akere: 
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.: Ti]el 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 Interne]: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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FAU Hellvik skole 
Sletteveien 29 
4375 Hellvik 
fau.hellvik.skole@gm
ail.c om 

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 
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 
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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. 
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 
Oppvekstkoordin 
ator 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskri8 

esøksadresse: Telefon:

Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks:

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Interne]: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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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 Ska]ekisten 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 
Oppvekstkoordin 
ator 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskri8 

Besøksadresse: Telefon:

Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks:

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Interne]: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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Kultur- og oppvekstavdelingen
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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.sle]eboe.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 Rektor 
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 Interne]: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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Kultur- og oppvekstavdelingen
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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 
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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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Fra: Tone H. Åvendal <tone.aavendal@yahoo.no> 
Sendt: 8. november 2016 12:53 
Til: Kari Anne Bergøy 

Emne: Revisjon av trafikksikkerhetsplan, henvendelse _l elevråd. 
Vedlegg: 
Viser til Internt notat fra Kultur og oppvekststaben, 24.10.2016. 
Henvendelse til elevrådet vedr revisjon av trafikksikkerhetsplan. 

Vi har ei jente som er med i elevrådet på Hellvik skole for 7 trinnet. Hun kom hjem og fortalte om 
revisjon av trafikksikkerhets plan. Hun nevnte punkt som Rektor Svein Høyland skulle ta med og 
sende kommunen. 

I denne forbindelse vil jeg komme med noen punkt som går på sikkerhet ifb «skolevei» og sikkerhet til 
og fra fritidsaktiviteter. 

Vi bor på Øksnabø, Eigesveien 89. Veien her er FV 63 med 80 km/t uten 
belysning. Vi har to ønsker som går på sikkerhet; 

1. Enkelt gatelys på FV 63 ved Eigesveien 89 og varselskilt med Barn i trafikken. 
De to skolejentene våre tar skolebuss til Hellvik skole. Om vinteren er det bekmørkt langs veien. Før 
den eldste jenta vår skulle begynne på skolen ble det søkt om et enkelt gatelys med veien og et 
varselskilt med Barn i trafikken, til kommunene. Jeg kunne også informere kommunen om at det er 
stolpe, strømledninger, nok spenning og kostnader for å montere gatelys ved Eigesveien 89. Selv 
med flere søknader og flere henvendelser så førte ikke dette frem. Skolejentene står nå noe inne på 
gårdsveien vår og venter på skolebussen. 

Viser til vedlegg om diverse henvendelser til kommunene Vedlegg nr. 1, 2, 3, 4. 

2. Redusert fartsgrense for FV 63. 
Per i dag er det 80 km/t på FV 63 og ønsket er at fartsgrensen kan reduseres. 

Barn i trafikken. De siste årene har det kommet til flere barnefamilier på denne vei strekningen. Barna 
ønsker å kunne sykle til hverandre og være sammen med vennene etter skoletid. Slik det er nå, så får 
ikke barna sykle alene, men må ha følge av en voksen. Det er ikke alternative veier/ sykkelstier som 
kan brukes. Skal barna fra Øksnabø (Eigesveien 89) til Ege, så er eneste alternativ å bruke veien. 
Selv for en voksen er det mange ganger farlig å bevege seg på FV 63. 

I 2012 ble det sendt en søknad til Vegvesen om å få redusert fartsgrensen fra 80 km/t til event. 50 km/
t på FV 63 Ege. Søknaden ble avvist. Viser til vedlegg nr. 5, 6. 
Jeg har også skrevet et notat med flere punkter som taler for redusert fartsgrene på FV 63. Se 
vedlegg nr 7. 

Tone 
Åvendal 
Tlf. 
90541631 
08.11.2016 
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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 
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2. Sykkelløsning langs Fv 44 gjennom Egersund sentrum 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:10000 
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Innspill fra: Intern sak uten journalpost 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: Fv 44/fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Sykkelbyprosjektet har engasjert MulAconsult Al å finne bedre løsninger for 
syklende (og gående) på strekningen langs fv 44 fra Hoveræget Al Eideveien. Her skal de finne tryggere og mer 
effekAve løsninger for syklende, fortrinnsvis atskilt fra både gående og kjørende. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: En helhetlig sykkelløsning 
gjennom Egersund sentrum vil ha store folkehelse og trafikksikkerhetsmessige fordeler samt øke 
moAvasjonen Al å bruke sykkelen i hverdagen. 

Utredning: MulAconsult arbeider på en rapport som ennå ikke er ferdigsAlt. 

Prioritet: 2 
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3. Fv 44 kryss ved Hoveræget: 

Innspill fra ungdomsrådet er at de]e krysset har flere ulykker av forskjellig grad. 

 

 

Innspill fra: Ungdomsrådet 
Journalpost nr: Ikke journalpost. 
Veinavn/type: FV 44 sokndalsveien v/ krysset Hoveræget 
Forslagss_llers forslag _l _ltak: ny u[orming av krysset 
Beskrivelse av hva ungdomsrådet  venter å oppnå med _ltaket:  at ulykker av varierende 
alvorlighets grad blir ungåD 

Prioritet: 3 

4.Bedre _lre]elegging av krysningspunkt – E39 ved 
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Skjerpe/ Birkeland Helleland 

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

 

Innspill fra: Skjerpe vel v/ Espen Hyggen 

Journalpost nr: 19/28811 Veinavn/

type: E39/Europavei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Velforeningen ber om at det blir iverksaD Altak som skal gjøre det 
mere 
trafikksikkert å krysse E39. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Tiltaket vil øke trafikksikkerheten 
for barn som må krysse veien i forbindelse med skolevei samt for beboere i området. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 4 
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Revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan – innspill fra Skjerpe vel. 

Skjerpe vel er velforeningen for det største sammenhengende boligområdet på Helleland. 

Det er svært positivt at kommunen har fokus på trafikksikkerhetsarbeid, og at planen nå revideres. 
Arbeidene med å gjøre veistrekningene i kommunen tryggere, både for myke trafikanter og billitster 
er positivt. Å sikre at barn og unge har en sikker vei til skole og fritidsaktiviteter gir en tryggere 
hverdag for hele familien. Vi har vært heldige den siste tiden, og har endelig fått på plass en svært 
etterlengtet undergang under E39 på Svalestad. Videre har vi også fått på plass GS-veg langs E39 fra 
Skjerpe til Krossmoen. Denne er flittig brukt, og i sommer var det mange som benyttet sykkelen 
fremfor bil når det skulle bade på kommunes badeplass på Tveida. Dette viser at når tilbudet om trygg 
adkomst er etablert så brukes dette aktivt. 

Skjerpe Vel ønsker at det skal være attaktivt å bo på Helleland, og for å få dette til må vi finne gode 
måter å være i samspill med trafikken på E39. Trafikken øker for hvert år, og det kan tidvis være 
svært krevende å ta seg over veien der hvor det ikke er en planfri kryssing. Skjerpe Vel ønsker å 
kommer med noen innspill til trafikksikkerhetsplanen. Innspillene gjelder ikke bare for boligområdet 
på Skjerpe, men for Helleland som bygd. 

- Kryssing av E39 ved Skjerpe/Birkeland. Det er anlagt en flott GS-veg langs E39, og vi kan nå 
etter at undergangen på Svalestad kom på plass ferdes trygt langs E39 fra Krossmoen til 
Årrestad. Men det mangler et trygt krysningspunkt over E39 med bensinstasjonen/kafeen. Her 
går veien videre inn til Birkeland, og det er skolebarn som bor på denne siden av veien. 
Birkeland er videre et mye brukt turområde for beboere på Skjerpe og Helleland, men uten den 
tilrettelagt krysning er det til tider svært risikabelt å krysset veien. Fredager og søndager med 
stor trafikk kan en måtte vente opp mot 10 minutter før det kommer en trygg åpning, men selv 
da er det vanskelig for barn og eldre å komme over veien. E39 går i en kurve, og med 60km/t 
kommer bilene svært brått på når de skal sørover. Det har vært flere ulykker i krysset med 
Skjerpe, både med kjøretøy, og med kjøretøy og myke trafikanter. Skjerpe vel ber derfor om at 
det lages en bedre tilrettelagt krysning, helst i form av en undergang. Det er smalt og lite areal 
mellom vei, bolig og elv på stedet. Det kan derfor være tidkrevende og kostnadskrevende å få 
på plass en fullgod løsning. Det er derfor ønskelig at en gjennomfører en annen form for 
tilrettelegging som et midlertidig tiltak. Det kan være en bedre tilrettelegging av 
krysningspunkt, redusert hastighet, trafikklys eller andre aktuelle tiltak som bidrar til å øke 
sikkerheten for spesielt de myke trafikantene. 

Med vennlig hilsen 

Skjerpe Vel v/Espen Hyggen 

5. Fullføring av gang og sykkelvei fra Eigerøybru _l Skadberg. 
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Tiltaket er et punkt i fra forrige Trafikk sikkerhetsplan. 

Tiltaket omfaDer etablering av gang og sykkelvei for å sikre myke trafikanters ferdsel langs FV 65 fra 
Eigerøy bru Al Skadbergsanden på Eigerøy hvor det er dårlig oversikt og trang trafikk situasjon. 

Fv 65 er hovedveineDet  på vestre Eigerøy . HasAghet er 50 og 60 km/t. og veisituasjonen gir ikke rom for 
at møtende kjøretøy og myke trafikanter kan passere samAdig. 

Dagens situasjon er bliD noe bedre da det er opp arbeidet gang og sykkelvei fra Eigerøy bru Al Leidland ved 
innkjørsel Al nyD bolig felt. Men hoveddelen videre ut Al Skadbergsanden gjennstår fremdeles for uten en 
liten del ved Saurdalen boligfelt. 

Veinavn/type: FV 65  

Beskrivelse av hva man oppnår med _ltaket: Etablering av sykkel og gang 
vei sikrer gående og sykklende Al og fra skole og jobb. Det vil også sikre 
trafikanter Al å fra kommunens mest aDrakAve badestrand. 

Prioritet: 5 

6. Ombygging av kryss mellom Sle]eveien og Jærveien 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:3000 
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Innspill fra: Intern sak uten journalpost 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: SleDeveien - Jærveien/ Fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Oppstramming/ombygging av kryss. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Tiltaket vil forbedre trafikksikkerheten 
ved levering av barn Al skole. (Mere oversiktlig inn og utkjøring) Har forbindelse med hjertesone/ 
skolevei. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 6 
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7. Utbedring av kryss Hellviksveien – Trosavikveien 

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

 

Innspill fra: Hellvik velforening. (Forslag behandlet/prioritert i Adligere TS- 
Planer som ennå ikke er realisert. MiljøAltak langs ikke kommunale veier. 
Omlegging/sikring fra FV 44 Al Trosavik) 

Journalpost nr: 19/28128 

Veinavn/type: Trosavikveien/Fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Velforeningen ber om at krysset blir utbedret i 
henhold Al reguleringsplan. (Manglende fullføring av gang og sykkelvei) 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Tiltaket vil øke trafikksikkerheten 
for myke trafikanter og barn og unge. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 7 
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8.Fartsdempene _ltak – FV 67 

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

 

Innspill fra: Beboere i Terneveien/v Thomas Netland 

Journalpost nr: 19/26147 

Veinavn/type: Trosavikveien/fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Fartsdempende Altak krysset Terneveien – Trosavigveien. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Skoleveien blir tryggere for ca. 25 
barn fra Terneveien. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 8 
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Innspill _l TS – plan 2021 -2031
8 

Fra: Tomas Netland <tomas.netland@cosl.no> 
Dato: 27. juni 2019 kl. 08:19:21 CEST 
Til: "espen.hyggen@eigersund.kommune.no" 
<espen.hyggen@eigersund.kommune.no> 

Emne: Bekymrings melding vei på Hellvik (Terneveien) 

Hei Espen! 

Beboere i Terneveien er bekymret for trafikksikkerheten når vi skal ut fra 
kommunal vei i Terneveien og ut på Trosavigveien F67. Det er 25 unger i 
gaten som sykler og går hver dag og det er stor fart på F67. Det jeg lurte på 
om du vet hvem jeg kan kontakte og hvordan jeg skal gå fram for å søke om 
å få noen fartshumper ilm før og eDer oppkjørsel Al Terneveien? DeDe er 
jo en fylkesvei, vet du hvem jeg kan henvende meg Al? 

Med vennlig hilsen/Best regards 

Tomas 
Netland K- 
HVO/C-MSD 
COSL Drilling Europe AS 
Mob: +47 901 82 025 
www.cosl.no 

9.Ny Eigerøy bru 
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Innspill _l TS – plan 2021 -2031

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

 

Innspill fra: Forslag behandlet/prioritert i Adligere TS-Planer som ennå ikke er realisert. 
G/S veier langs ikke kommunale veier. 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: RV 42/Riksvei. 

Forslag _l _ltak: Ny bru med gang og sykkelløsning Al Eigerøy. 

Lengde på strekning: ca. 200 meter. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Tiltaket vil øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter som må krysse broen. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 9 
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Innspill _l TS – plan 2021 -2031

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:2000
10.Gang og sykkelløsning langs Gamle Eigerøyveien 

 

 

Innspill fra: Intern sak uten journalpost 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: Gamle Eigerøyvei/ Riksvei – kommunalvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Etablering av gang og sykkelløsning på 
kommunalvei for å sikre trafikksikkerheten på Riksvei 42. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: 
Trafikksikkerheten økes for myke trafikanter. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 10 

 3472



Innspill _l TS – plan 2021 -2031

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

11.Gang og sykkelløsning Eigerøy bru - Nygårdskaien 
 

 

Innspill fra: Intern sak uten journalpost 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: Hovlandsveien/ Riksvei 42. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Etablering av gang og sykkelløsning på for å sikre trafikksikkerheten 
på Riksvei 42. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Trafikksikkerheten økes 
for myke trafikanter. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 11 

 3572



Innspill _l TS – plan 2021 -2031

  
12.Gang og sykkelvei fra Lygre _l Dyrnes 

Tiltaket er et punkt i fra forrige Trafikk sikkerhetsplan. 

Tiltaket omfaDer etablering av gang og sykkelvei for å sikre myke trafikanters ferdsel langs FV 44 fra Lygre 
Al Hadland ved krysset ned Al Dyrnes hvor det er dårlig oversikt og trang trafikk situasjon. 

FV 44 er hoved veineDet langs kysten fra Stavanger Al friAdsområdene i sør for Eigersund kommune, samt 
hovedforbindelse for næringslivets mulighet for inn-og uDransportering av varer og tjenster I området. 
HasAgheten på området er 60 km/t og veisituasjonen gir ikke rom for at møtende kjøretøy og myke 
trafikanter kan passere samAdig. 

Veinavn/type:  FV 44 Sokndalsveien. 

Beskrivelse av hva man oppnår med _ltaket: Etablering av sykkel og gang vei sikrer gående og sykklende Al og fra 
skole og jobb. 

Prioritet: 12 
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Innspill _l TS – plan 2021 -2031

13.Utredning av trafikkforhold rundt Rådhuset og Lærviksgården 
 
  

 

Innspill fra: Intern sak uten journalpost 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: Sokndalsveien/Riksvei 44. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Utredning av uoversiktlig kryss og fotgjengerovergang med høy 
trafikkteDhet. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Trafikksikkerheten økes 
for myke trafikanter. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 13 
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Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:2000 



Innspill _l TS – plan 2021 -2031
14.Endring av fartsgrense – FV 44 gjennom Egersund sentrum 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:3000 
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Innspill _l TS – plan 2021 -2031Innspill fra: Hans Olav Østebrød 

Journalpost nr: 19/27422 

Veinavn/type: FV 44 Sokndalsveien /fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: NedsaD fartsgrense fra 40 Al 30 km/t på en angiD strekning i Egersund sentrum. 

Beskrivelse av hva som ventes oppnådd med _ltaket: Redusering av fartsgrensen Al 30 km/t. Gir et 
signal om at vi ikke ønsker vogntog og biler skal akselerere opp Al 40 km/t, men holde en roligere 
hasAghet gjennom sentrum.  Selv om det er en hovedveg/samleveg bør det være rom for å 
redusere hasAgheten av sikkerhetsmessige årsaker i og med det er stor trafikk og mange registrerte 
ulykker. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 14 
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Fra: Hans Olav Østebrød 
Sendt: mandag 12. august 2019 12:31 
Til: Post Eigersund kommune 
Emne: 

Trafikksi 

Trafikkerhetsplan Vedr. fv 44 

Gjennom sentrum. 

Det er over lengre tid påpekt stor trafikkmengde gjennom sentrum. Her er 
det mange gangfelt kombinert med 40-sone. I og med biltrafikken ikke 
avtar, snarere øker, bør det gjøres noe for å sikre tryggere kryssing av fv 
44 for myke trafikanter. Spesielt gangfeltet foran rådhuset har vært utrygt. 

Mitt forslag er å redusere fartsgrensen til 30 km/t. I praksis er det liten 
forskjell, men det gir signal om at vi ikke ønsker vogntog og biler skal 
akselerere opp til 40 km/t, men holde en roligere hastighet gjennom 
sentrum. Selv om det er en hovedveg/samleveg bør det være rom for å 
redusere hastigheten av sikkerhetsmessige årsaker i og med det er stor 
trafikk, mange krysningspunkt, mange avkjørsler/kryss, skolevei (og 
tilbakemeldinger i Barnetråkk om farlige områder i Bøckmansgate og 
Mosbekk) og at det er i sentrum med sentrumsformål. 
Jeg foreslår 30-sone mellom de to røde strekene på utsnittet under. 
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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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15.FV 44 bru over jernbane. 

Tiltaket er et punkt i fra forrige Trafikk sikkerhetsplan. 

Tiltaket omfaDer etablering av ei friDstående gangbru for å sikre myke trafikanters kryssing over jernbane 
ved avkjørsel Al Hellvik stasjon. Hellvik her en del industriakAvitet som medfører mye tungtrafikk, og er I 
stadig utvidelse når det gjelder boliger. Hellvik stasjon opplever derfor stadig økende Algang av brukere. 
Den Vestlandske hovedvei går I området og er derfor et mye brukt dagstur mål  for gående og syklende 
mellom jernbanestasjonene I nord og sør for Hellvik. 

Veinavn/type:  FV 44 Jærveien 

Beskrivelse av hva man oppnår med _ltaket: Etablering av sykkel og gangvei sikrer gående og syklende. 

Prioritet: 15 
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Innspill _l TS- plan 2021-2031 

16.Etablering av gang og sykkelløsning – Hellvik diverse plasser 

Oversiktskart som viser hvor Altaket er lokalisert. Målestokk 1: 20000 

 

Innspill fra: Hellvik velforening 

Journalpost nr: 19/28128 

Veinavn/type: Trosavikveien, Vassvik, Hellvik stasjon Al Ege, Lunholen, ved 
fremAdig akAvitets park ved Brunmyra /fylkesvei og kommunalvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Det ønskes gang og sykkelløsning diverse plasser på Hellvik. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Etablering av gang og 
sykkelveier øker trafikksikkerheten for myke trafikanter og barn og unge. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 16 
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16 

Hellvik Velforening 22 August 2019 
hellvik.velforening@gmail.com 

Eigersund Kommune 
post@eigersund.kommune.no 

Innspill _l revidering av trafikksikkerhetsplan 2021-2031 

Hellvik velforening (hvf) er opptatt av at Hellviks befolkning skal ha trygge veier både 
som kjørende, syklende og som myke trafikanter. Det er små og store utfordringer 
her, de er listet opp nedenfor. 

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. Tråsavik 
har også blitt et atraktivt turområde og hytteområde. Det gjør at trafikken i helgene 
også er svært høy i forhold til veiens standard. Hvf ønsker at g/s blir etablert fra fv44 
til enden av veien i Tråsavik. Midlertidig strakstiltak kan være fartshumper. Det 
påpekes også at etter det ble lagt ny asfalt på Trosavigveien så ble asfaltkanten 
svært høy, noen steder 20 cm. Dette gjør det håpløst for myke trafikanter å 
«flykte» ut av veien i møte med biler. Det gjør det også vanskeligere for to biler å 
møtes. Hvf er også positive til å senke fartsgrensen i Trosavigveien, fra Marren og ut, 
til 30 km/t. 

Fv44 og G/S Vassvik-Hellvik Hus 
Hvf ber om at trykket opprettholdes til prosjektet er igangsatt og avsluttet. Veien er 
uholdbar slik den er i dag for alle som ferdes der. 

Fv 44, Jernbanebru v/ Hellvik stasjon 
Smal bru. Det finnes ingen sikkerhet for myke trafikkanter og det mangler fortau. 

Fv 44 fra Hellvik stasjon _l Ege 
Smal og trafikkfarlig vei for myke trafikanter. Ny gang og sykkelvei.Fv 44 Hellvik , 
Lunhulen - «Hellvik Hus» 
Dårlig/manglende vegbelysning på strekningen. Smal og trafikkfarlig vei for myke 
trafikanter. Ny gang og sykkelvei. 

Vennlig hilsen Hellvik velforening 
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17.Gatelys – fra Skadberg _l Ytstebrød 
Oversiktskart som viser hvor Altaket er lokalisert. Målestokk 1:20000 
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Innspill fra: John Mong 

Journalpost nr: 19/26820 

Veinavn/type: Ystebrødveien /fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Videreføring av gatelys fra Skadberg Al Ytstebrød. 

Lengde på strekning: ca. 5400 meter. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Generell økning av 
trafikksikkerheten på veien. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 17 
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17 

Fra: John Mong <john.mong58@gmail.com> 
Dato: 1. juli 2019 kl. 18:13:16 CEST 
Til: Eivind Galtvik <eivind.galtvik@eigersund.kommune.no> 

Emne: Gatelys 

Hei Eivind 

Forstår det slik at det er du som fungerer for Gro Anita. 

Fylkesveien til Østebrød har idag bare gatelys til grensa mellom 
Myklebust og Skadberg. 

Har vi noen mulighet til å påvirke Statens vegvesen prioritering i 
forhold til å få satt opp gatebelysning helt ut til Østebrød ? 
Mvh 

John 
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18.Gatelys – Løyningsveien 
Oversiktskart som viser hvor Altaket er lokalisert. Målestok 1:3000 

 

Innspill fra: Aud Eli Ege Tonnesen 

Journalpost nr: 18/40600 Veinavn/

type: Løyningsveien/ Fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Etablering av gatelys i Løyningsveien. 

Lengde på strekning: ca. 1500 meter. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Skoleveien for barn i området blir 
tryggere ved installering av gatelys. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 18 
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18 
 

Fra: Aud Eli Ege Tonnesen <aud.tonnesen@navico.com> 
Sendt: 14. desember 2018 07:32 
Til: Jone Omdal 
Kopi: Espen Hyggen 
Emne: RE: Gatelys Løyningsveien 

Hei, 
Nå har det gåD eD år siden jeg tok kontakt sist. Jeg har forsøkt å følge med i kunngjøringene fra 
kommunen, men har ikke seD noe Al sikkerhetsplanen. 
Vi er igjen inne i mørkeAda, og påminnes stadig om den farlige situasjonen. Det står daglig skolebarn 
i mørket og venter på bussen. Antall småbarn i området er økende, og kommunen bør ta siD ansvar 
for sikkerheten. 
Hva kan vi gjøre for å få fortgang i denne saken? 

Mvh 
Aud Eli Ege Tønnesen 

 
Fra: Aud Eli Ege Tonnesen [mailto:aud.tonnesen@navico.com] 

Sendt: 4. november 2017 19:12 
Til: Jone Omdal 
Emne: Gatelys Løyningsveien 
Hei, 
Vet du om det er noen planer for gatelys i Løyningsveien? 
DeDe er vel en fylkesvei, men eDer hva jeg har forståD samarbeidet kommunen og fylket om gatelys 
for enkelte veier. 
Aud Eli Ege Tønnesen 
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19.Ombygging Tengs – Grense _l Bjerkreim kommune gang og sykkelløsning samt 
etalering av lys 

Oversiktskart som viser hvor Altaket er lokalisert. Målestokk 1:20000 
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Innspill fra: Forslag behandlet/prioritert i Adligere TS-Planer som ennå ikke er realisert. 

MiljøAltak langs ikke kommunale veier. 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: FV 51/Fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Forbedring av veistrekningen fra Tengs Al grensen av Bjerkreim 
kommune med gang og sykkelløsning. 

Lengde på strekning: ca. 4700 meter. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Tiltaket vil øke den 
generelle trafikksikkerheten på strekningen. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 19 
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Innspill _l TS – plan 2021-2031

20.Etablering av Gang og sykkelløsning – Fra FV 67 _l grense Hå 
kommune langs FV 44 

Oversiktskart som viser hvor Altaket er lokalisert. Målestokk 1:10000 

 

Innspill fra: Forslag behandlet/prioritert i Adligere TS-Planer som ennå ikke er realisert. 
G/S veier langs ikke kommunale veier. 

Journalpost nr: Ikke journalpost. 

Veinavn/type: FV 44/Fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Gang og sykkelløsning langs FV 44 Al grense Hå kommune startene 
fra FV 67. 

Lengde på strekning: ca. 2000 meter. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Tiltaket vil øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter som ferdes langs FV 67. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 20 
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Innspill _l TS – plan 2021-2031
21.Oppgradering av vei på grunn av økt trafikk – Heggdalsveien 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:30000 

 

Innspill fra: Beboere i Heggdalsveien 

Journalpost nr: 16/39018 Veinavn/

type: Heggdalsveien/fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Generell oppgradering av vei på grunn av økt trafikk i forbindelse 
med utbygging av hyDe områder og etablering av vindindustri område samt økende bruk av 
turområder. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Veien blir generelt tryggere for 
beboere og borgere i kommunen. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 
Prioritet: 21 
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Vi bor i et flott område med god plass. Her er plass nok til b e nænng og erreng. er det er 
mer rett å si at, jordbruksdriften i området skaper et flott kulturlandskap som gjør det lett og flott å 
-gåt{«. 

Her er mange gode badeplasser. Noen ligger langs veien, andre mer skjult for de som ønsker det. 

Ikke bare ligger 4 av de 11 brukene med melkeproduksjon i gamle Eigersund herred her inne. Men det 
som imponerer meg mest er alle de.som  har .sluttet.medmelk De fort.c;etter med dy?r  amme.ku og sau, 
og det er lys i de fleste fjøs i området. De høster gras over haug og ham.mer, og bærer gjødning i bratte 
bakker. Denned holder de landskapet åpent, så det ikke blir til uframkommelig krattskog. 

Vi har et godt fagmiljø, både for sau og storfe, og dermed sliter vi ikke med gjengroing slik resten av 
landet gjør. 

Samtidig er det ikke lett å bruke en smal og svingete bygdevei både til trailere, traktorer med bred og 
lang redskap, og til syklister på tur og trening, ja hele familier på sykkel. Spesielt i Koldalsbakken er det 
også mange som går, barn og voksne. Dette er en farlig kombinasjon som jeg frykter ikke alltid skal gå 
like godt. 

Nå har vi muligheten til å gjøre noe med det. Vindmøllene må fram på gode veier, og vi får en fiks 
ferdig vei ned til 44 på Hadland. Det er ikke framtidsrettet å fortsette å sende all trafikk videre forbi 
Puntervoll og Skåra og ned Koldalsbakken, når veien ligger klar. 

Problemet blir ikke mindre i framtida. Flere vil oppdage tur- og bademulighetene. Flere vil bygge hytte. 
Det er god plass til flere bolighus. Gardene blir større, og trenger mer transport. Mye tømmer skal kjøres 
ut. De siste årene har vi fått mer transport av masser, både jord og stein, som kjøres enten opp eller ned, 
alt etter behov. 

Så langt har det vært lite av utfordringer med de som går tur. Vi har først og fremst to ønsker. Lukk 
grinda etter deg og hold hunden i band. Vi skal åpne gardene våre for MER turgåing på de nye veiene. 
Kan vi iallefall få en be4re vei i bytte? Kommunen kommer til å få gode inntekter av disse 
vindmøllene. Vi spør om smuler når vi ønsker at litt av dette brukes til å skaffe oss en god og 
trafikksikker vei for fremtiden. 

Sammen med gode hjelpere har vi samlet inn 150 underskrifter. Voksne som kjører bil og nesten alle 
bor her oppe. Det har vært gjildt å gå nmdt med listene. Dette er noe som alle her opp ønsker. JA. 
Dette er noe vi vil skrive under på. 

Jeg gir underskriftene til deg, ordfører, og håper at kommunen kan få til avtale med Norsk Vind Energi 
og med grunneiere, så dette blir en åpen vei uten bom . 

I Til Ordføreren i Eigersund kommune 
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FREMTIDSRETTET HEGGDALSVEI 

Utbyggingen av Egersund vindpark er i godt i gang. Det fører til at det fikses og bygges mye ny vei i 
området. Det trengs. Standarden på det som har vært, er ikke god nok for dagens trafikk, og iallefall ikke i 
framtida. 

Vi ønsker at den veien som nå blir laget fra Sokndalsveien (44) og opp til Tyslandsvad bro, blir overtatt av 
det offentlige og åpen for alminnelig ferdsel. Dette vil bli en bred, god vei uten svinger. Veien kan overtas 
ferdig bygget. Det er kun et lag med asfalt og framtidig vedlikehold som trengs. 

Langs Heggdalsveien ligger mange gardsbruk, og det fører til lastebiler som henter melk og slakt. Mye 
tømmer skal ut fra dette området de neste årene. Andre leverer kraftfor og rundballer. 
Traktorene, og ikke minst redskapene bak, blir stadig større og bredere. Landbrukspolitikken fører til at 
stadig mer for og gjødsel skal transporteres både opp og ned denne veien. 

I tillegg øker trafikken med personbiler. Det vil komme flere hus i området, og de kjører både til jobb og 
andre aktiviteter. Mange hytter er bygget i området, flere hyttefelt er planlagt, og det er god plass til enda 
flere. Vi regner også med en del trafikk av folk som vil bruke de nye veiene mellom vindmøllene som 
turområde. 

Puntervoll og Skåra vil dermed få mye mindre trafikk, og en avlaster Koldalsbakkene slik at en kan åpne det 
området for boligbygging. Den veien er allerede belastet i forhold til standarden. Mange bor langs veien, der 
er ridesenter og plantegard som skaper trafikk. 

Veien fra Sokndalsveien til Tyslandsvad har alltid vært åpen for ferdsel. Den var veien til byen for oss fram 
til Tyslandsvad bro ble bygget i ca. 1924. Det kan ikke være rett om den nå stenges med bom, slik planen 
er. 

Storsamfunnet har nå påført oss en del ulemper, først med regulerte vassdrag, og nå med vindmøller, for å gi 
storsamfunnet strøm. Dette forslaget vil føre til at alle føler at de får noe tilbake. 

Med hilsen  
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Innspill TS – plan 2021 - 2031 
22.Flymng av busskur – Langs Sokndalsveien 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. Målestokk 1:30000 

 

Innspill fra: Eivind Galtvik, Heidi Nielsen 

Journalpost nr: 19/25630, 19/26821 

Veinavn/type: Sokndalsveien /fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Flypng av busskur i forbindelse med omlegging av skolebussrute. På aktuell 
strekking er det spesielt på avkjørsel Al Ytre Nodlandsvei, Søndre Svanesvei samt Stapnesveien. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: For å få full trafikksikkerhets 
effekt av omlegging vedrørende skoletransport må busskur flyDes/etableres på strekningen. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. Befaring er planlagt med Statens vegvesen. 

Proritet: 22 

 5672



22 
EIGERSUND KOMMUNE 
Kultur- og oppvekstavdelingen 
Kultur- og oppvekststaben Internt notat 

 

Vår ref.:  19/25630 / 16/1865 / FA - Q00 Dato: 19.07.2019 

Saksbehandler: Eivind Galtvik Direkte telefon: 51 46 80 14 / 990 88 757 

E-post: eivind.galtvik@eigersund.kommune.no 

Mo]akere: 
Jørn Hansen Rådgiver vei og trafikksikkerhet 

Innspill _l trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune 2020 - 2024 
Skoletransporten langs Sokndalsveien er lagt om slik at ingen elever skal måtte 
krysse rv 44 for å stige på/gå av bussen. 
Denne endringen har medført at flere elever må stå og vente på bussen ved 
avkjørsel. Noen avkjørsler har venteskur, mens andre ikke har. Vår vurdering er at 
venteskur vil være med og trygge elevene, - det er et fast oppstillingspunkt. 
På aktuell strekning tenkes det spesielt på avkjørsel til Ytre Nodlandsvei, Søndre 
Svanesvei samt Stapnesveien. 
Håper dette innspillet til økt trafikksikkerhet for elevene blir vurdert i forbindelse 
med rullering av trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune 2020 -2024. 

Med vennlig 
hilsen Eivind 

Galtvik 

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

Kopi _l: 

Jone Christer Omdal 
Kommunalsjef 

tekniske Stab/TEK 

tjenester 

Besøksadresse: Telefon:

Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks:

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Interne]: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Heidi Nilsen 
[mailto:heidi.nils1@gmail.com] Sendt: 
mandag 29. juli 2019 14:19 
Til: Jone Omdal 
Emne: 
Stapnesveien 

Hei, 

En annen sak er at det er nødvendig med busskur til barna på Stapnes som skal ta 
skolebussen fra høsten av. Kolumbus har flyttet busstoppestedet fra Grastveitveien, 
over ved innkjørsel til Stapnesveien. Dette er et godt tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten for barna siden de nå slipper å krysse og gå langs fylkesveien. Det 
mangler imidlertid et busskur på det nye stoppestedet. Utover å være til beskyttelse 
mot regn og vind for barna som skal stå der for å vente på skolebussen, er det vel så 
viktig å ha dette for å markere hvilket område barna skal vente på bussen i. Slik det 
er nå blir det en trafikkfare med barn som oppholder seg i svingen ved innkjørselen 
og til tider løper ut på fylkesveien under lek. Det står to busskur på andre siden av 
veien. Det ene busskuret stod tidligere på det nå aktuelle busstoppet. En enkel måte 
å ordne dette kunne ha vært å flytte det ene busskuret over til innkjørselen ved 
Stapnesveien. Håper vi kan få dette i orden før skolestart. 

Med vennlig 

hilsen Heidi 

Nassehi Sendt 

fra min mobil 
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23.Etablering av ny bro – FV 32, Eiaveien Helleland 

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

 

Innspill fra: Skjerpe vel v/ Espen Hyggen 

Journalpost nr: 19/28811 Veinavn/

type: FV 32 Eiaveien/Fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Velforeningen ber om at det blir etablert en ny bro som er AlreDelagt 
for myke 
trafikanter samt nyD forbedret kryss. (Forslaget er Adligere behandlet/prioritert i Adligere TS – 
planer som ennå ikke er realisert) 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Tiltaket vil øke trafikksikkerheten 
for barn som må krysse broen og veien i forbindelse med skolevei samt for beboere i området. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 23 
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Revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan – innspill fra Skjerpe vel. 

Skjerpe vel er velforeningen for det største sammenhengende boligområdet på Helleland. 

Det er svært positivt at kommunen har fokus på trafikksikkerhetsarbeid, og at planen nå revideres. 
Arbeidene med å gjøre veistrekningene i kommunen tryggere, både for myke trafikanter og billitster 
er positivt. Å sikre at barn og unge har en sikker vei til skole og fritidsaktiviteter gir en tryggere 
hverdag for hele familien. Vi har vært heldige den siste tiden, og har endelig fått på plass en svært 
etterlengtet undergang under E39 på Svalestad. Videre har vi også fått på plass GS-veg langs E39 fra 
Skjerpe til Krossmoen. Denne er flittig brukt, og i sommer var det mange som benyttet sykkelen 
fremfor bil når det skulle bade på kommunes badeplass på Tveida. Dette viser at når tilbudet om 
trygg adkomst er etablert så brukes dette aktivt. 

Skjerpe Vel ønsker at det skal være attaktivt å bo på Helleland, og for å få dette til må vi finne gode 
måter å være i samspill med trafikken på E39. Trafikken øker for hvert år, og det kan tidvis være 
svært krevende å ta seg over veien der hvor det ikke er en planfri kryssing. Skjerpe Vel ønsker å 
kommer med noen innspill til trafikksikkerhetsplanen. Innspillene gjelder ikke bare for boligområdet 
på Skjerpe, men for Helleland som bygd. 

- Fjerning av planovergang mellom E39 og Sørlandsveien 741 – 755. Samtidig som 
planovergangen fjernes bør det etableres en ny bro over Jernbanen på Fv32, Eiaveien. Ny 
broløsning må være tilrettelagt for myke trafikanter. Dagens bro er svært uoversiktlig og 
smal. Dette gjør det utrygt for alle som bruker broen, både kjøretøy og myke trafikanter. Å få 
på plass en ny bro, og et nytt forbedret kryss med E39 bes derfor prioritert inn i den 
kommende trafikksikkerhetsplanen. 

Med vennlig hilsen 

Skjerpe Vel v/Espen Hyggen 
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24.Etablering av gang og sykkelløsning – RV 42 Krossmoveien, E39 mot 
Bjerkreim og langs FV 42 _l Dalheim 

Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert. 

Målestokk 1:20000 

 

Innspill fra: Skjerpe vel v/ Espen Hyggen 

Journalpost nr: 19/28811 

Veinavn/type: Rv 42, E39 og FV 42 / Riksvei og Europavei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Det foreslås etablering av gang og sykkelløsning på følgende 
plasser: RV 42 Krossmoveien, E39 mot Bjerkreim og FV 42 Al Dalheim. (Forslag behandlet/
prioritert i Adligere TS- Planer som ennå ikke er realisert. G/S veier langs ikke kommunale 
veier) 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Tiltaket vil øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter og sikre tryggere skole vei for barn og unge. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 24 
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Revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan – innspill fra Skjerpe vel. 

Skjerpe vel er velforeningen for det største sammenhengende boligområdet på Helleland. 

Det er svært positivt at kommunen har fokus på trafikksikkerhetsarbeid, og at planen nå revideres. 
Arbeidene med å gjøre veistrekningene i kommunen tryggere, både for myke trafikanter og billitster 
er positivt. Å sikre at barn og unge har en sikker vei til skole og fritidsaktiviteter gir en tryggere 
hverdag for hele familien. Vi har vært heldige den siste tiden, og har endelig fått på plass en svært 
etterlengtet undergang under E39 på Svalestad. Videre har vi også fått på plass GS-veg langs E39 fra 
Skjerpe til Krossmoen. Denne er flittig brukt, og i sommer var det mange som benyttet sykkelen 
fremfor bil når det skulle bade på kommunes badeplass på Tveida. Dette viser at når tilbudet om 
trygg adkomst er etablert så brukes dette aktivt. 

Skjerpe Vel ønsker at det skal være attaktivt å bo på Helleland, og for å få dette til må vi finne gode 
måter å være i samspill med trafikken på E39. Trafikken øker for hvert år, og det kan tidvis være 
svært krevende å ta seg over veien der hvor det ikke er en planfri kryssing. Skjerpe Vel ønsker å 
kommer med noen innspill til trafikksikkerhetsplanen. Innspillene gjelder ikke bare for boligområdet 
på Skjerpe, men for Helleland som bygd. 

- GS-veg langs Rv42 Krossmoveien. Det er i dag anlagt GS-veg langs E39 ned til Krossmoen. 
Videre mot Egersund på Rv42 er første partiet smalt og uoversiktlig. Spesielt området med 
avkjørselen til Lomeland. Det jobbes med en reguleringsplan for strekningen, og Skjerpe Vel 
ønsker at prosjektet gis prioritet i forhold til gjennomføring. Dette vil gjøre det lettere å 
bruke sykkel som fremkomstmiddel til/fra Egersund. 

- GS-veg E39. Fortsette påbegynt GS-veg videre langs E39 mot Bjerkreim. Det mangler i dag 
en strekning mellom tunnelen og planlagt industriområde på Eikestad. Fra Eikestad kan man 
følge den tidligere veitraseen videre til Sagland. Fra Sagland til Vinningland mangler det også 
en forbindelse. Denne ligger i Bjerkreim kommune, men nevnes her ettersom målet med 
utbygging av strekningen mellom tunnelen og Eikestad er å få til en sammenhengende GS- 
veg fra Helleland til Bjerkreim. Fra Bjerkreim er det i dag løsning videre mot Vikeså. 

- GS-veg langs Fv42 Sirdalsveien. Første strekning fra E39 har i dag et smalt fortau. 
Fylkesveien skal etter gjeldende reguleringsplan utvides og flyttes noe, samtidig som det skal 
etableres en sammenhengende GS-veg fra E39 og til Dalheim. Det planlegges for nye boliger 
på Ramsland/Folhammeren, og det er i tettstedsanalysen foreslått flere boliger og 
næringsaktivitet i området rundt dagens butikk. Da vil en tryggere adkomst være svært viktig 
for å sikre at området blir attraktivt. 

Med vennlig hilsen 

Skjerpe Vel v/Espen Hyggen 
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25.Etablering av ringvei – Trosavikveien _l bedehuset på Hellvik 

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

 

Innspill fra: Hellvik velforening 

Journalpost nr: 19/28128 

Veinavn/type: Trosavikveien Al bedehuset på Hellvik/ Nyetablering av vei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Det ønskes en ringvei fra Trosavikveien Al bedehuset på Hellvik. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Etablering av 
ringvei vil øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og barn og unge. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 25 
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Hellvik Velforening 22 August 2019 
hellvik.velforening@gmail.com 

Eigersund Kommune 
post@eigersund.kommune.no 

Innspill _l revidering av trafikksikkerhetsplan 2021-2031 

Hellvik velforening (hvf) er opptatt av at Hellviks befolkning skal ha trygge veier både som 
kjørende, syklende og som myke trafikanter. Det er små og store utfordringer her, de er 
listet opp nedenfor. 

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. Tråsavik har 
også blitt et atraktivt turområde og hytteområde. Det gjør at trafikken i helgene også er 
svært høy i forhold til veiens standard. Hvf ønsker at g/s blir etablert fra fv44 til enden av 
veien i Tråsavik. Midlertidig strakstiltak kan være fartshumper. Det påpekes også at etter 
det ble lagt ny asfalt på Trosavigveien så ble asfaltkanten svært høy, noen steder 20 cm. 
Dette gjør det håpløst for myke trafikanter å 
«flykte» ut av veien i møte med biler. Det gjør det også vanskeligere for to biler å møtes. 
Hvf er også positive til å senke fartsgrensen i Trosavigveien, fra Marren og ut, til 30 km/t. 

Ringvei fra kryss ved Trosavigveien _l bedehuset 
Store deler av trafikken på Hellvik passerer forbi de stedene der barn og unge ferdes mest, 
eks skole, barnehage og idrettsanlegg, uten at det er tilfredstillende sikkerhet i form av G/S. 
Hvf ønsker at det lages en ringvei fra krysset ved Trosavigveien til bedehuset for å styre 
trafikken bort fra de myke trafikantene. Hvf er positive til alternative løsninger som innebærer 
nye stamveier. 

Fv44 og G/S Vassvik-Hellvik Hus 
Hvf ber om at trykket opprettholdes til prosjektet er igangsatt og avsluttet. Veien er 
uholdbar slik den er i dag for alle som ferdes der. 

Fv 44, Jernbanebru v/ Hellvik stasjon 
Smal bru. Det finnes ingen sikkerhet for myke trafikkanter og det mangler fortau. 

Fv 44 fra Hellvik stasjon _l Ege 
Smal og trafikkfarlig vei for myke trafikanter. Ny gang og sykkelvei. 
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Fv 44 Hellvik , Lunhulen - «Hellvik Hus» 
Dårlig/manglende vegbelysning på strekningen. Smal og trafikkfarlig vei for myke 
trafikanter. Ny gang og sykkelvei. 

Kryss som ikke er bygget i henhold _l reguleringsplan Hellviksveien-Trosavigveien 
Hvf ber om at ansvarlige ordner opp og utbedrer krysset slik som reguleringsplanen er 
vedtatt. 

Kloppabekkveien. 
Kloppabekkveien har ikke fortau. Dette er en strekning med 30 km/t fartsgrense. Veien 
har lange strekninger uten fartshumper. Stor 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. 
Hvf ønsker at fartshumper blir etablert på de strekningene som mangler det, samt en 
vurdering av siktlinjer. 

Sle]eveien 
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. Hvf ønsker fartsdempende tiltak samt en 
vurdering av siktlinjer. 

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. 
Hvf 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. 

Hen_ng 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. Hvf ønsker at slike tiltak 
blir utført både ved bedehuset og ved skolens innkjørsel. 

Side 2 
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Turvei 
Hvf ser at Hellvik har blitt et attraktivt sted å gå på tur. Det er mange flotte turstier opparbeidet 
på dugnad/av frivillghet. Vestlandske hovedvei, som går fra Ogna til Heigrestad er en flott 
tursti. 
Negativt for den er at den leder deg til Fv44 på Heigrestad, som ikke er egnet for myke 
trafikanter. Hvf ønsker at det lages tursti fra Lunhulen og til Vestlandske hovedvei slik at 
turveien trygt kan benyttes for myke trafikanter uten å ferdes på Fv44 over et langt strekk. 

Vei forbi ak_vitetspark ved Brunnmyra 
Hvf jobber med en aktivitetspark ved Brunnmyra. Denne vil bidra til økt aktivitetsnivå for unge og 
eldre, samt være et helsefremmende tiltak og en «grønn lunge». Hvf ønsker at kommunen 
utbedrer veien fra Marren og forbi Brunnmyra med aktivitetsparken i tankene. G/S langs strekket 
vil gjøre stor forbedring for trafikksikkerheten, da dette strekket er smalt og med dårlig siktlinje. 
Her ferdes skolebarn og barn til og fra trening fra Tråsavik og fra feltet ved Ærfugelveien. 

Vennlig hilsen Hellvik velforening 

 6772



25

26.Manglende _lre]elegging for kryssing av vei – Hovlandsveien ved Sundstø 

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

 

Innspill fra: Inger Sørlie 

Journalpost nr: 19/25630, 19/26821 

Veinavn/type: Hovlandsveien /fylkesvei. 

Forslagss_llers forslag _l _ltak: Etablering av tydelig busslomme og gangfelt samt iverkseDe 
fartsdempende Altak. 

Beskrivelse av hva forslagss_ller venter å oppnå med _ltaket: Barns skolevei blir mer 
trafikksikker. Fartsdempende Altak antas å forhindre kapp kjøring på plassen. 

Utredning: Tiltaket er ikke utredet. 

Prioritet: 26 
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Eigersund kommune 
Postboks 580 
4379 Egersund Sundstø 18.8.2019 

Innspill _l Trafikksikkerhetsplan 

Vi har to innspill gjeldende FV 60 gjennom Sundstø, like før Aker Solutions 
Egersund. 

I Sundstø finnes det ingen tydelig busslomme, selv om bussen stopper på begge 
sider av veien, som den har gjort i alle år. Skolebarn som bor i Sundstøveien må om 
morgenen krysse Hovlandsveien for å ta skolebussen. Det finnes ingen gangfelt. For 
å minimere risiko grunnet bakketopp må barna krysse veien i veikrysset 
Sundstøveien/Hovlandsveien og gå langs autovernet et stykke. Arbeidsstøy fra Aker 
gjør kryssingen vanskelig, da man ikke alltid kan lytte seg frem til om det kommer bil 
eller ikke. Fv 60 er kraftig trafikkert, og det er spesielt mye tungtransport. Det er 
50-sone på strekningen, men denne farten overholdes sjelden. 

Det fører oss til punkt to; det trengs fartsdempende tiltak. Det har de siste årene 
skjedd flere “enbilsulykker” grunnet fart. Heldigvis er ingen myke trafikanter blitt 
rammet enda. I og med at veien er en blindvei, brukes den hyppig til “fartstrening”. Vi 
observerer så og si hver eneste helg biler som kjører rolig ut, for så å komme tilbake, 
i høy hastighet, et par minutter etterpå. Kappkjøring, to biler i bredden, har også 
forekommet (politiet ble varslet). Vi frykter at det en dag vil skje en alvorlig ulykke. 

Et tiltak som kan avhjelpe begge disse punktene er et opphøyd gangfelt over til 
benyttet busstopp på sjøsiden, se bilde 1. 

Bilde 1 viser hvor barna krysser veien (ved innkjørselen til Sundstøveien) og 
busstoppet til venstre i bildet. Bilde to viser busstoppet i høyre kant og sving/
bakketopp til venstre. Bilde tre viser hvor barna går av bussen etter endt 
skoledag. 

Mvh 
Inger og Brede Sørlie 
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Bilde 1: 

 

Bilde 2: 
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Bilde 3: 
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Innspill _l TS – plan 2021-2031 

27. 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.: 

- Kai Preben Fosse - Forslag om diverse venstre svingfelt/16/34174 

- Hans Olav Østebrød – Bedre merking ved Ytstebrød/19/27422
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