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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Gjeldende trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 ble vedtatt av byutviklingsstyret 4. november 2010. 
Foreliggende planforslag skal gjelde for perioden 2015 - 2018.  
 
Planen skal være et styringsdokument for alle sektorers arbeid med trafikksikkerhet og skal angi kommunens 
prioritering av trafikksikkerhetsarbeidet f.eks. prioritering av gang-/sykkelveier, trafikksikkerhetstiltak langs 
riksveier, fylkesveier og kommunale veier og prioriteringer innenfor opplæring, informasjon og kontrollvirk-
somhet. Større tiltak i planen skal innmeldes av sektorene i kommunens handlingsprogram.  
 
Planen omhandler ikke overordnede samferdselspolitiske spørsmål, tiltak for å begrense omfanget av biltra-
fikken (f.eks. parkeringspolitikk og veiprising), drift- og vedlikeholdstiltak (brøyting, strøing, fjellsikring, bru-
vedlikehold m.m.) eller større veianlegg. 
 

1.2 Organisering 

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra politiet, Trygg Trafikk, barnehageetaten, 
skoleetaten, Barn og unges representant, Rådet for funksjonshemmede, by- og samfunnsenheten og 
ingeniørvesenet.  
 
Forut for revisjonen er barnehager, skoler og velforeninger tilskrevet og bedt om å komme med innspill til 
planen.  Forslagene er vurdert og innpasset i planen. Forslagene er vist i eget vedlegg. Tegningene i planen 
er levert av elever på 4. trinn ved Wilds Minne skole. 
 
Planen fremmes som høringsforslag til byutviklingsstyret og blir deretter sendt til behandling i andre hovedut-
valg og offentlige etater. Endelig planvedtak fattes av byutviklingsstyret. 
 

1.3 Forankring i overordnede planer  

Trafikksikkerhetsplanens målsetting bygger på følgende verdigrunnlag, mål og satsingsområder fra overord-
nede planer: 
 
Kommuneplanen 2011-2022 

 Kristiansand har et attraktivt natur- og bymiljø: Tilrettelegge for bruk av sykkel som transportmiddel. 

 Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet: Styrke og videreutvikle samfunnets totale 
innsats i helsefremmende arbeid på lokalt og regionalt nivå. 

 Innbyggerne har trygge og funksjonelle nærmiljøer og stolthet og identitet i forhold til eget 
lokalområde: Gjøre alle boligområder attraktive gjennom etablering av trygge nærmiljøer og 
grøntarealer med rom for fysisk aktivitet og utfoldelse. 

 Kristiansand har et klimavennlig transportsystem: Stimulere sykkeltrafikken, forbedre og videreutvikle 
sykkelnettet, og da spesielt hovedsykkelveinettet. Sykkeltrafikken må sikres størst mulig hinderfri 
fremføring. 

 
Framtidens byer, handlingsplan for Kristiansandsregionen 2009-2014 

 Fysiske tiltak for å oppgradere eksisterende gang-/sykkelveier og sykkelveier 

 Separering av gående og syklende i gang-/sykkelveier 

 Stimuleringstiltak for å få folk til å sykle 
 

 Levi 
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2. TRAFIKK- OG ULYKKESSITUASJONEN I KRISTIANSAND 

2.1 Trafikksituasjon 

Veinettet 
Bilveinettet i Kristiansand består av 46 km riksveier, 131 km fylkesveier, 90 km kommunale samleveier, 300 
km kommunale boligveier og ca. 300 km private veier.  
 
Langs riksveinettet er det 36 km gang-/sykkelveier og 1 km fortau, langs fylkesveiene er det 35 km gang-
/sykkelveier og 10 km fortau og langs kommunale veier er det 107 km gang-/sykkelveier og 59 km fortau. 
 
Riksveiene har trafikkmengder på mellom 5.000-45.000 kjt/døgn og fartsgrenser på 50-100 km/t, mens fylke-
sveiene har trafikkmengder på mellom 300-20.000 kjt/døgn og fartsgrenser på 40-80 km/t. De kommunale 
samleveiene har trafikkmengder på mellom 600-10.000 kjt/døgn og fartsgrenser på 40-50 km/t (noen få 
strekninger har 30-sone). De kommunale boligveiene har normalt trafikkmengder på mellom 100-1.000 
kjt/døgn og 30-soner med humper.  
 
Veiarbeidet definert som gjennomsnittlig antall kjøretøykm pr. døgn kan grovt anslås som vist i nedenstående 
tabell. Riksveier over 50% av biltrafikkarbeidet i kommunen, mens de utgjør bare 8% av veinettslengden. 
 

Veitype kjt.km/døgn % 
Riksveier 200.000 54 % 
Fylkesveier 160.000 28 % 
Kom. samleveier 125.000 13 % 
Kom. boligveier 50.000 5 % 

Sum 1.035.000 100 % 
 
Skoleskyss pga trafikkfarlig vei 
Veistrekninger med skoleskyss til grunnskoler p.g.a. særlig vanskelig skolevei 2012 /13: 
 

Skole Antall med skyss pga. 

særlig vanskelig skolevei 

Veistrekning 

Justvik 
13 

13 Ålefjærveien nord for skolen 

Flekkerøy 
37 

16 Vesterøya vest for Alsvika 

 21 Østerøya (øst for Revemyrbakken 

Grim 
8 vinter 

8 Bydalssløyfa, Skomakergada, Nils Fidjelands, 
Breimyrstien, Breimyrkollen 

Kringsjå 
33 

24 Kystveien mellom Holteveien og Romstøl 
Kongshavnveien mellom Kongshavn og skolen 

 9 Høvågveien mellom Benestad og Drange 

Fiskå 
1 

1 Holskogveien sør for Bråvann 

Presteheia 
5 

3 Harald Hårfagresvei,  
 

 2 Bjørndalsheia 
Sigurd Slembes vei 

Torridal 
17 

1 Kuliaveien vest for avkjørsel til Aurebekkvann 

 16 vinter Høietun 

Ve 
15 

 

9 Østre Ålefjærvei, kryssing ved Brattvollheia 
Småslettane, krysset med Ryenveien 

 5 Dønnestadveien nord for idrettsanlegget ? 

KRS 128  
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Utelivet i Kvadraturen 
Kvadraturen har endret seg de siste årene. Økt velstand og urbanisering har økt utelivet i byen og nye 
skjenkesteder har startet opp. Køanordning inn til utestedene, sammen med ”Røykeloven”, har medført 
ansamlinger av personer som står utenfor de ulike skjenkestedene. Spesielt har dette blitt et trafikkalt 
problem i Dronningensgate og Vestre Strandgate hvor publikum opptar både gangfelt, parkeringsfelt og deler 
av kjørefeltene. Kommunen, vegvesenet, politiet og næringsforeningen har samarbeidet om tiltak for å bedre 
forholdene. I tillegg har lokalisering i forhold til trafikk i større grad blitt vektlagt når skjenkeløyve blir tildelt. 
 
Pga uheldige episoder med praiing av drosjer i Tollbodgata og for å få større lojalitet blant sjåførene til bruk 
av drosjeholdeplassene, har politiet innført forbud mot gjennomkjøring av drosjer om natten i helgene.  
 

2.2 Ulykkessituasjon 

Grafen nedenfor viser utvikling i perioden 2005-2012 for ulykkestyper.   

 
 
Tallene varierer mye fra år til år, men dersom er sammenligner 5-årsperiodene 2005-2008 med 2009-2012, 
viser de ca. 10% nedgang for bil- og sykkelulykker, 25% nedgang i fotgjengerulykker og små endringer i 
sykkel- og mc-ulykker. I samme tidsrom har det vært ca. 15% trafikkøkning. For Kvadraturen har det vært en 
betydelig ulykkesnedgang mellom 5-årsperiodene for samtlige trafikantgrupper (ca. 50% nedgang for bil-, 
moped/mc- og sykkelulykker og ca. 35% for fotgjengerulykker). 

 
Figuren nedenfor viser ulykker fordelt på veitype: 
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Over 70% av bilulykkene skjer på riks- og fylkesveinettet.  Fylkesveier og kommunale veier har nesten 80% 
av fotgjenger- og sykkelulykkene i kommunen.  
 
Sykkelulykker 
Nedenstående kart viser politiregistrerte sykkelulykker i perioden 2004-2013.  

 
 
 

 
 
Kartene viser en tydelig konsentrasjon av ulykker langs Østerveien og Marviksveien på Lund, spesielt ved 
Gamle Oddernes rådhus og avkjørsel til Per Kokk (gamle Elevine).  
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Økt sykkeltrafikk gir økt konflikt mellom gående og syklende på kombinerte gang- og sykkelveier. I de siste 
årene er det blitt etablert et sammenhengende nett inn mot Kvadraturen langs hovedinnfartsårene. 
Utfordringen videre blir å sikre flere kryssingspunkter over sterkt trafikkerte hoved- og samleveier, separere 
gående og syklende der det er mange fotgjengere og stor andel transportsyklister og øke framkommelighet 
og trafikksikkerhet for transportsyklister spesielt i og gjennom Kvadraturen.  
 
Det pågående arbeidet med sykkelekspressvei mellom Sørlandssenteret i øst og Andøyveien i vest vil bety 
en betydelig bedring av trafikksikkerhet og framkommelighet for gående og syklende gjennom store deler av 
byen. Sykkelekspressveien er basert på et standardprofil med 4 m bred sykkelvei og 2 m bredt fortau og 
strenge krav til stigning og kurvatur. Kostnaden for strekningen på ca. 20 km er anslått til 1.500 mill. kr.  
 
Ved underganger og andre uoversiktlige steder der syklister holder stor fart, bør en skille fartsretninger for 
syklister med langsgående merking evt. supplert med rumlefelt. 
 
Fotgjengerulykker 
Nedenstående kart viser fotgjengerulykker i hele kommunen og i Kvadraturen. Fotgjengerulykkene er 
konsentrert om Vestre Standgate ved H. Wergelands gt., Skippergata og Tollbodgata, Festningsgata ved 
Tordenskiolds gate og Gyldenløves gate og Setesdalsveien ved bryggeriet/Artillerivollen. 
 
I 2003 ble det gjennomført flere fartsdempende tiltak i Østre ringvei som har hatt stor effekt på fartsnivået og 
ulykkessituasjonen. Mens det i de 3,5 årene før tiltakene skjedde 6 fotgjengerulykker mellom Marviksveien 
og Torsgate, skjedde det ingen i 2006-2009. 
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Tabellen nedenfor viser antall skadde og drepte i 2004-2013 fordelt på aldergrupper 

Alder Fotgjengere Syklister Mopeder Lett MC MC Bilister Sum 

0-14 år 38 32 0 0 1 66 137 

15 - 17 år 13 22 84 18 2 45 184 

18 - 24 år 36 38 25 1 13 315 428 

26 - 64 år 85 128 43 12 88 656 1012 

65 - år 63 22 5 1 0 100 191 

Sum 235 242 157 32 104 1182 1952 

 
Aldersgruppen 0 - 14 år 

Aldersgruppen har en lavere ulykkesandel i forhold til andel av befolkningen. 9 av 14 sykkelulykker skjer i 
alderen 13 og 14 år. Dette understreker viktigheten av hjelmpåbud for elever som sykler til skolen. 
 
Aldersgruppen 15-17 år 
Aldersgruppen har en uforholdsmessig stor andel av moped-ulykkene (50%). Dette skyldes høy mopedbruk i 
denne aldersgruppen. Mopeder er trafikkfarlige kjøretøy pga mange unge førere, liten beskyttelse av førere, 
stor fartsforskjell og liten synlighet i forhold til annen kjørende trafikk.  
 
Statens vegvesen og politiet har registrert at trimmede mopeder har vært involvert i samtlige alvorlige 
mopedulykker de siste 5 årene. Dette tilsier at påstander fra ungdom om at mopedene må få høyere fart for 
å unngå ulykker, er feil. Endring av mopedens hastighet er trafikkfarlig fordi førerne vanligvis mangler 
erfaring og risikoforståelse. Trimming i kombinasjon med mangelfull eller feil bruk av personlig verneutstyr er 
også svært vanlig.   
 

Aldersgruppen 18-25 år 
Aldersgruppen 18-25 år er sterkt overrepresentert i alle ulykkestyper, men spesielt i forhold til bilulykker. 
Unge og uerfarne bilførere som søker fart og spenning med eldre biler er antakelig hovedforklaringen til disse 
tallene. 18+ prosjektet gjennomføres på Skandinavisk Trafikksenter for aldersgruppen 18-24 år, og det fore-
slås tiltak for å øke bruken av denne opplæringen.  
 
Andre aldersgrupper 
Eldre er overrepresentert i fotgjengerulykker. Andelen av befolkningen over 65 år er ca. 21%. Mens de har en 
andel på ca.27% av fotgjengerulykker, utgjør andelen for andre ulykkestyper bare 7,4%  
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Kvadraturen 
I perioden 2005-2009 skjedde 28% av fotgjengerulykkene og 12% av sykkelulykkene i Kvadraturen, mens 
andelene for 20010-2013 var 24% og 15%. 
 
Vestre Strandgate, Festningsgata og Dronningensgate er hovedinnfartene for biltrafikk samtidig som de også 
må benyttes eller krysses av  et stort antall fotgjengere og syklister. I Vestre Standgate er det signalregulerte 
fotgjengerkrysninger i alle kryss, mens det er signalregulering i de viktigste kryssene i Dronningens gate og 
Festningsgata.  
 
Ombygging av kryss til ”miljøkryss” med heving av kryssområdet og gatestein har hatt god ulykkesreduse-
rende effekt i Dronningens gate, Markens gate og Kirkegata. I dag er det 30-sone og fartsdempere i 
Posebyen og deler av ”Murbyen”. I planen foreslås 30-sone og fartsdempere i hele Kvadraturen. 
 

 Pia 
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3. VISJON OG MÅLSETTING 

3.1 Nullvisjonen 

Nullvisjonen er en nasjonal visjon om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade.  Ambi-
sjonen er derfor en markant og varig reduksjon i antall drepte og livsvarig skadde i trafikken.   
 
Trafikkulykker er ofte fatale for alle typer trafikanter. Barn er av de aller mest sårbare. Trafikkulykkene koster 
samfunnet enorme summer hvert år og det er helt umulig å totalt unngå dem. Men vi skal arbeide for å hindre 
alvorlige ulykker og for å redusere skadene i de ulykkene som dessverre skjer.  Nullvisjonen bygger på at 
trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for sikkerheten og en gjensidig forpliktelse overfor 
hverandre. Trafikantene overholder spillereglene i trafikken og viser aktsomhet, myndighetene sørger for at 
trafikksystemet er så sikkert at en enkel feilhandling ikke fører til død eller livsvarig skade. 

3.2 Vår visjon 

Som en oppfølging av intensjonen i nasjonal nullvisjon, kan visjonen for Kristiansand kommune uttrykkes slik: 
  
«I Kristiansand er transportnettet slik innrettet, at det både føles trygt og er sikkert for myke trafikanter å 
ferdes i. I Kristiansand skal ingen bli drept eller alvorlig skadd i trafikken» 

 
Et slikt trygt trafikksystem er preget av ansvarlige brukere som er bevisstgjort sin egen atferd og bidrar aktivt 
til tryggere trafikk. Bevisstheten opprettholdes ved informasjon, opplæring, dialog og kontrolltiltak, med en 
særlig oppmerksomhet omkring barns forutsetninger og begrensninger som trafikanter, deres trivsel og 
fravær av utrygghetsfølelse.  
 
Det fysiske transportnettet kjennetegnes av sikkerhet, trivsel, framkommelighet, lesbarhet, aktivitet og fravær 
av utrygghetsfølelse. Myke og harde trafikanter er tilstrekkelig atskilt og det er rikelig tilrettelagte muligheter til 
å nå barnehage, skole, jobb, fritidsaktiviteter og rekreasjonsområder til fots eller på sykkel. Tilbudet til gående 
og syklende bedres ved bygging av separate sykkelveier og fortau, sykkelekspressvei fra øst til vest med 
toveis sykkelbane kombinert med fortau, sykkelbaner med egen heldekkende farge gjennom viktige kryss og 
sikring av viktige gangfelt med fartsdempere, skilt, lys og markering i hensiktsmessige kombinasjoner. 
 

 Marie Filippa 
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4. SATSINGSOMRÅDER I 2015-2018 

4.1 Barn og unge 

For perioden 2015-2018 ønsker kommunen å rette oppmerksomheten å få økt andelen av elever i grunn-
skolen som går og sykler til skolen. 
 

Periodemål: 80 % av elevene går eller sykler til skolen. 
 

4.2 Krysningspunkter for gående og syklende 

En stor del av ulykkene med myke trafikanter er konsentrert om gangfelt på fylkesveier og det kommunale 
samleveinettet. Boligveier har 30-sone og fartsdempere og forholdsvis få og tilfeldige fotgjenger- og sykkel-
ulykker.  
 
Det andre satsingsområdet for perioden 2015-2018 er fortsatt innsats på sikring av kryssingspunkter for 
gående og syklende langs fylkesveinettet og kommunale samleveier. Aktuelle tiltak på kort sikt er utbedring 
av belysning, fartsgrense 40 km/t, fartsdempere og merking av viktige avkjørsler der bilister har vikeplikt for 
kryssende gang/sykkelveier. På de mest trafikkerte strekningene bør det på sikt etableres planskilte 
kryssinger. 
 
En stor del av sykkel- og fotgjengerulykkene skjer i Kvadraturen. Det foreslås innføring av 30-sone supplert 
med fartsdempende tiltak for å bedre trafikksikkerheten og tryggheten i sentrumsgatene. 
 
Periodemål: antall skadde fotgjengere og syklister reduseres med 15% i perioden 2015-2018 sammenlignet 
med perioden 2010-2014. 

4.3 Reise- og transportpolicy for Kristiansand kommune 

En gjennomtenkt og forpliktende reise- og transportpolicy for kommunale virksomheter er viktig for trafikksik-
kerhetsarbeidet og en naturlig del av kommunens HMS-arbeid.  
 
En reisepolicy skal stille krav til miljø, sikkerhet og kvalitet både for person- og varetransport. Den stiller krav 
til kjøretøystandard, transportutstyr, trafikkatferd, håndtering av ulykker m.m. Policyen skal være en del av 
kommunens og innleide transportørers kvalitetssystem. Firmaer som ikke oppfyller kravene skal kunne ute-
lukkes som transportør.  
 
Forhold som skal ivaretas er rutiner for sikring av last og passasjerer inklusive spesielle krav for barn og 
funksjonshemmede, overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelser, ulykkesberedskapsplan, utslippskrav, 
rapportering, avvikshåndtering, opplæring i økonomisk, miljøvennlig og trafikksikker kjøring og førstehjelp, 
nulltoleranse mot rus, brudd på fartsgrenser og bilbeltepåbud. Etater og eksterne firmaer skal dokumentere 
oppfølging av policyen. Barnehageetaten har i dag en slik reicepolicy. 
 
Periodemål: reise- og transportpolicy for alle sektorer og enheter i kommunen vedtatt innen 2016 og imple-
mentert fra og med 2017. 
 

 Mille 
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5. HANDLINGSPROGRAM 

 
Planen legger ikke opp til endringer i antall stillinger eller styrking av spesielle budsjettposter for gjennom-
føring av satsningsområder og tiltak. Gjennomføring av elementene i planen er forutsatt å skje med sektore-
nes ordinære drifts- og investeringsmidler.  

 

5.1 Holdningsskapende og forebyggende arbeid  

 

Trafikkoppdragelse 
Barnehage og skole skal hjelpe barna til å møte det fremtidige samfunn. Personalet /lærere må derfor mene 
og vite noe om hva slags kunnskaper, ferdigheter og holdninger de må vektlegge for at barna skal mestre 
livet etter barnehage/skole.  
 
Barnehagen og skolen har ansvaret for barnas sikkerhet i barnehage- og skoletiden. Det er derfor viktig at 
virksomheten har trafikksikkerhet med i sitt internkontrollsystem, slik at det innarbeides gode rutiner for å 
unngå skader og ulykker. Gode rutiner som følges på alle turer, er viktig trafikkopplæring for barna.  
 

 Jørn Eivind 

5.1.1 Trafikkopplæring i barnehagen  

I rammeplan for barnehagen understrekes foreldrenes og barnas rett til medvirkning.  Spørsmål om trafikk-
sikkerhet og trafikkopplæring aktualiseres med retningslinjene om at nærmiljøet skal brukes til å gi barn 
opplevelser, utfordringer og kunnskaper.  Barnehagene skal samtidig gi barn et oppvekstmiljø som er helse-
frembringende og forebyggende. Derfor må trafikksikkerhet inngå som en del av HMS-arbeidet i barnehagen.  
I tillegg til å ivareta trafikksikkerhet som gjennomgående innhold, må visse grunnleggende kunnskaper 
formidles i barnehagen.  Holdninger til trafikksikkerhet dannes tidlig, og en god overgang fra barnehage til 
skole betinger at det har foregått trafikkopplæring i barnehagen.   
 
Av rammeplanens syv fagområder er det nærliggende å omtale trafikk under fagområdene ”Kropp, beve-
gelse og helse, ”Nærmiljø og samfunn” og ”Etikk, religion og filosofi.” 
 
”Kropp, bevegelse og helse”: 
Å videreutvikle kroppsbeherskelse og grovmotorikk og ta vare på egen helse, er blant mål som er nevnt 
under fagområdet ”Kropp, bevegelse og helse”.  I et ulykkesforebyggende perspektiv er det viktig å jobbe 
med de samme målene.  Barn trenger hjelp til å øve opp syn, hørsel og motoriske ferdigheter for å bli opp-
merksom på og takle hverdagens farer. 
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”Nærmiljø og samfunn”: 
Dette området er et vidt læringsfelt.  Trafikk kan knyttes til temaer som historie, lokalkultur, 
forurensningsspørsmål, regler og normer, kommunikasjon og transport.  Mål om å gi barna opplevelser i 
nærmiljøet vil også inkludere de lokale trafikkforholdene.  Trafikkopplæring er i videste forstand praktisk 
samfunnsfagundervisning.  Barna skal lære om et spesielt sosialt samspillsystem, og de skal tilegne seg 
handlingskompetanse som skal gjøre dem skikket til å bidra til at trafikken fungerer best mulig for alle 
trafikkantene.. 
 
Barn, foreldre og personale møter ofte vanskelige og uoversiktlige trafikksituasjoner i barnehagens nære 
områder.  Nærmiljøet bør derfor kartlegges slik at evt. farlige trafikksituasjoner, og evt. tiltak innarbeides i 
kommunens trafikksikkerhetsplan. 
 
”Etikk, religion og filosofi”: 
Etikk og moral handler om hva som er rett og galt å gjøre, om regler for oppførsel enten det dreier seg om 
oppførsel overfor medmennesker, dyr eller naturen.  Målene for fagområdet samsvarer med mål som er 
svært viktige i trafikkoppdragelsen av barna. 
 
Barnehagene har gode erfaringer med bruk av opplæringsmateriell med tilhørende innføringskurs utarbeidet 
av Trygg Trafikk ( Tarkus – et beltedyr i trafikkopplæring)  Dette opplegget bør videreføres i regi av Trygg 
Trafikk.  Hver barnehage bør stille med minimum 2 deltakere på kurs. 
 
 

Når Tiltak Ansvar 

 Kartlegge barnehagens nær-
miljø mht. trafikk, trafikkavvik-
ling og parkeringsarealer 

Ingeniørvesenet evt. barneha-
gene 

Kontinuerlig Trafikksikkerhet som integrert 
del av barnehagens internkont-
rollsystem 

Barnehagens eier 

Kontinuerlig Bruke Tarkus i trafikkopplæ-
ringen – grunnleggende kurs og 
påbyggende kurs 

Barnehagene  
Trygg trafikk 

Kontinuerlig Bruk av verktøyet DagRos ved 
turer 

Barnehagene 

Etter behov Trekke inn politi, Trygg Trafikk , 
trafikkskolelærere m.v i trafikk-
opplæringen 

Barnehagens styrer 

Årlig og ved behov Trafikkopplæring som tema i 
barnehagens samarbeidsutvalg 

Barnehagens styrer 

Årlig Fokuspunkt i barnehagens 
årskontrakt med barnehage-
direktøren  

Oppvekstdirektøren 

Årlig Kartlegge trafikkompetanse hos 
barnehagepersonalet 

Oppvekstdirektøren 

Kontinuerlig Utarbeide egne trafikksikker-
hetsplan på barnehageområdet 

Oppvekstdirektøren 

Kontinuerlig Skape forståelse for at trafikk-
oppdragelse er en viktig del av 
utvikling av sosial kompetanse 

Oppvekstdirektør og Trygg 
Trafikk 

Årlig Skoleveitilvenning for 5 åring-
ene 

Barnehagene i samarbeid med 
aktuell skole 

Kontinuerlig Ta i bruk reise og transport-
policy for barnehagebarn i 
Kristiansand som integrert del 
av barnehagens internkontroll-
system 

Barnehagene 

 

5.1.2 Trafikkopplæring i skolen 

I tillegg til foreldrene har skolen er viktig rolle i å lære barn og unge å ferdes i trafikken.  
 
Trafikksikkerhet som tema i løpet av hele grunnskoletiden. Målet er at elevene skal bli selvstendige og trygge 
trafikanter.  
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Kompetansemålene: 

 Etter 4. årstrinn skal elevene kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister  

 Etter 7. årstrinn skal elevene praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. 

 Etter 10. årstrinn skal elevene kunne:  
- Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker 
- Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelser med enkle hjelpemidler og gi 

eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon 
- Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene 
- Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte 

og samfunnet kan forebygge helseskadene 
 
I holdningsskapende arbeid samarbeider skolene med foreldre, politi og Trygg Trafikk. 
 
Trafikalt valgfag 
Fra skoleåret 2014/15 tilbys trafikk valgfag på ungdomstrinnet i Kristiansand.  
 
Begrunnelsen for og formålet med faget er bl.a.: 

Arbeidet med trafikksikkerhet i Norge har som visjon at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. 
Ungdom er overrepresentert på ulykkesstatistikken, og regjeringen har fastsatt ambisiøse mål for å redusere 
ungdomsulykkene. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet dannes tidlig, og opplæring er et viktig virkemiddel 
for å redusere ulykkesrisikoen.  

Valgfaget skal bidra til at elevene forstår hvorfor vi har trafikkregler, og hva som menes med å være 
hensynsfull, oppmerksom og forsiktig. Elevene skal kunne vurdere trafikkforhold og vite hva de bør gjøre for 
å unngå ulykker. Faget skal gi kunnskap om sikre kjøretøy, rutiner ved ulykker og livreddende førstehjelp 

Skolen skal legge til rette for bred variasjon i metoder og ta i bruk forskjellige læringsarenaer. I valgfaget 
trafikk er det naturlig at skolen samarbeider med etater og organisasjoner som er opptatt av samferdsel og 
trafikksikkerhet. Deler av opplæringen må skje ute i trafikken, og den må legge til rette for praktisk trening 
med klare regler og under forsvarlige forhold.  

For elever på 10. trinn kan skolen velge å tilrettelegge for Trafikalt grunnkurs eller annen trafikkrelatert 
opplæring. Valgfaget inneholder alle komponentene i Trafikalt grunnkurs, som er trinn 1 i føreropplæringen. 
Skolen tilrettelegger selv for at elever kan få valgfaget godkjent som Trafikalt grunnkurs etter gjeldende 
bestemmelser fra veimyndighetene. 

30 lærere har inneværende skoleår kvalifisert seg til å undervise i faget inkludert trafikalt grunnkurs. 
 
 
 

 Helene 

5.1.3 Skadeforebygging 

Kristiansand kommune ved By- og samfunnsenheten deltar i Skadebyggende forum. Skadeforebyggende 
forum er et nasjonalt kontakt-, samarbeids- og formidlingsforum. Nettverket består av privat næringsliv, 
offentlige instanser og frivillige organisasjoner.  
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Skadeforebyggende forums rolle er å dele erfaring og spre informasjon i de ulike nettverkene og koordinere 
møtevirksomhet på nasjonalt nivå. 
 
Skadeforebyggende forums mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme skadeforebyggende arbeid.  
 
Skadeforebyggende forum har fem spesielle satsningsområder: 
•skadeforebyggende arbeid på lokalt nivå, Trygge lokalsamfunn 
•drukningsulykker 
•sikkerhet for barn og unge 
•eldreulykker  
•innhenting og bruk av skadedata 
 
Nye statlige føringer innebærer større behov for at regional og kommunal planlegging skal skje med 
bakgrunn i behov basert på analyser av utfordringsbildet og utviklingstrekk. Kristiansand kommune skal 
etablere en statistikk og analyseportal med utgangspunkt i en rekke indikatorer. 
 
Gjennom arbeidet med å utarbeide indikatorer for Folkehelse og Levekår vil det bli laget en egen indikator for 
«Trafikkulykker m/personskade der syklende/gående er involvert». Innsamling av data vil starte opp i løpet av 
vinter/vår 2014.  
 

 Jakob 

5.1.4 Informasjon, kontroll og overvåking 

 
Unge bilførere/18+prosjektet 
Trafoen og 18pluss er to av Vest Agder Fylkeskommunes trafikantrettede tiltak. Begge har eksistert siden 
2006. Trafoen er en bygning med filmer knyttet til et pedagogisk opplegg, mens 18pluss er et modulbasert 
kurs, der Trafoen er den ene modulen. Skadestedsbehandling og Banekjøring med bil er de andre. 
 
Begge tiltakene har fokus på trafikantenes risikoforståelse. I samfunnets forståelse av trafikksikkerhet 
snakket man tidligere noe ensidig om holdningsskapende eller -holdningsendrende tiltak. I senere tid har 
risikoforståelse kommet mer i sentrum.  Holdning er bare en del av risikofaktorene hos trafikanten. Adferden 
påvirkes også av den fysiske, mentale og kunnskapsmessige tilstand, samt forholdet mellom trafikanten, 
kjøretøyet og omgivelsene. 
 
Tiltakene har ungdom som hovedmålgruppe, fordi all statistikk viser at ungdom mellom 16 til 24 år er massivt 
overrepresentert i trafikkulykker. Forklaringen på dette er knyttet til tre hovedpunkt: 
 

 De er ferske, uerfarne bilførere.  

 Hjernen er umoden og «mangler noen filter».  

 De kjører tohjulinger, eller biler som er eldre og dårligere enn gjennomsnittet. 
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Risikoen for å havne i trafikkulykker er vesentlig større for ferske trafikanter. En undersøkelse fra TØI (ref) 
viser at risikoen halveres etter 9 måneder med lappen. Den aldersgruppen som har flest ferske førere er 
naturlig nok 16 – 24. (16 år er aldersgrense for moped og lett motorsykkel – 18 år for bil og motorsykkel). 
 
Nyere hjerneforskning viser at hjernens modning går seinere enn tidligere antatt. Først i alderen 25 – 30 er 
den menneskelige hjernen ferdig utviklet. Den delen som er seinest utviklet er frontallappen der risiko 
kalkuleres. Jentene er noe raskere utviklet enn gutter. 
 
Trafoen 
Trafoen er et bygg med fem rom. Deltakerne beveger seg gjennom huset, fortrinnsvis en og en, og opplever 
på nært hold, gjennom film i flere rom hvordan ei trafikkulykke utvikler seg. I det siste rommet blir 
opplevelsen, og de følelser, tanker og erfaringer som dukker opp bearbeidet sammen med en instruktør.  
I den stemningen som råder tar instruktøren deltakerne gjennom en vurdering av hvorfor ulykker skjer.  
 
Deltakerne drøfter hvordan holdninger og tilstand virker inn på adferden, og hvordan samspillet mellom 
sjåfør, kjøretøy og omgivelsene øker eller minsker risikoen for ulykke. Den teoretiske delen avsluttes med 
hver deltakers vurdering av risikoen for selv å havne i enn ulykke i nærmeste framtid. 
 
Mens 18pluss kun jobber med ungdom, blir Trafoen i tillegg brukt av en rekke andre grupper.  

 Yrkessjåfører fra en rekke firma har benyttet Trafoen som ledd i utdanning, etterutdanning og 
kompetanseheving. 

 UIA har brukt Trafoen i Kontroll og Kjøretøystudiet KKS som utdanner kontrollørene i Statens 
Vegvesen.     

 Ansatte i Statens Vegvesen på Agder og Vest Agder Fylkeskommune har gått gjennom Trafoen og 
Skadestedsmodulen i 18pluss. 

 Kriminalomsorgen har brukt Trafoen som del av sine kurs. 

 Konfliktrådet på Agder har brukt Trafoen for ungdom.  

 Politiet prøver ut Trafoen for ungdom som har mistet sertifikatet. 

 Firma som utfører mye transport uten å ha det som kjerneprodukt, eksempel Mattilsynet.  

Det drives et kontinuerlig arbeid for å utvide brukergruppene. 

18pluss 

Kjernegruppa til 18pluss er ungdom mellom 18-25, som har sertifikat klasse B. De er ferdige med 
kjøreopplæringen, er ferske sjåfører med lite erfaring, og de er de største risikotagerne. Guttene er mer 
utsatt enn jentene, og har ofte dårligere impulskontroll. 
 
18pluss går et skritt lenger enn Trafoen, der følelsene stimuleres i større grad. 18pluss kurset er mer 
praktisk, og ungdommene dras med gjennom handlinger der de opplever situasjoner fysisk. De gjennomgår 
3 moduler som består av banekjøring, skadested og Trafoen.  
 

På banen er det lagt vekt på å gi deltakerne en aha-opplevelse. De skal erfare at det lønner seg å sette ned 
farten. Deltakerne skal altså ikke dyktiggjøres i det å mestre utfordringer i høy fart, men forstå hvordan en 
kan kjøre trafikksikkert og dermed redusere risikoen for ulykker.  

Skadestedsbehandlingen er en praktisk øvelse hvor deltakerne kommer til et skadested og må gjøre det de 
kan for å hjelpe den forulykkede. Hvordan de takler situasjonen, får de korreksjoner på i etterkant. Deretter 
må de gjennomføre behandlingen på nytt  – med forhåpentligvis bedre resultat. 

De ulike modulene i 18pluss har som mål å endre adferd gjennom risikoforståelse, trene på ting de har lært 
tidligere under kjøreopplæring, samt tilføre nye opplevelser ved hjelp av praktiske øvelser. Prosjektet har 
også et belønningssystem, der de som fullfører kurset blir belønnet med billigere forsikring dersom de tegner 
forsikring i eget navn. Forsikringsselskapene som støtter prosjektet ved å gi rabatt på forsikringen er If og 
Gjensidige. 
 
Politiet 
Agder politidistrikt ved Kristiansand driftsenhet og Utrykningspolitiet vil bidra med aksjoner i perioden 2015-
2018: 

 

 Fartskontroller i nærheten av skolene. 

 Sikring av barn i bil  

 Skolepatruljeordning etter innmeldte behov fra skole.  

 Atferdskontroll etter behov/klage skole/FAU. 

 Moped og unge trafikanter 
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Antall mopeder på veiene har økt i takt med den generelle trafikkveksten. Vi ser en uheldig økning i ulykkes-
statistikken i denne kjøretøygruppen. Aldersgruppen 15 – 17 år står for halvparten av alle mopedulykkene i 
kommunen. Politiet og Statens vegvesen har de siste årene sett en markert økning i antall mopeder hvor det 
er foretatt endringer. Endringen medfører at man øker den maksimale hastighet eller ytelse (trimming) som 
det kjøretøyet er registrert for. Med bakgrunn i kjøretøyets oppbygging og mopedførers kompetanse må 
myndighetene ta disse ulykkestallene på alvor.  

 
Politiet vil derfor i samarbeid med Statens vegvesen v/Trafikkstasjonen foreta kontroller av mopeder. Kont-
rollaktiviteten vil blant annet finne sted ved skolene hvor mange ungdommer bruker moped som 
framkomstmiddel. Det er viktig at skolene bidrar til samarbeid og gjerne melder fra etter behov for denne type 
kontrollaktivitet. 
 
De siste årene har vi registrert en ny kjøretøytype, såkalt Scooty-puff, som har vært en utfordring ved enkelte 
skoler. Disse ligner en moped og har en fartssperre som enkelt kan fjernes slik at de kommer opp i ca. 30 
km/t uten tråkraft. Mange barn benytter disse uten opplæring/førerkort og bruker gang-/sykkelveier. Det er 
foreløpig usikkert om politiet kan prioritere håndheving av regelverket mot ulovlig bruk av Scooty-puff. 
 

Iben 
 
 

5.2 Tiltak på veinettet 

Nedenstående tabeller viser kommunenes prioritering av fysiske tiltak på kommunale veier, fylkesveier og 
riksveier. Prioriteringene er basert på velforeningenes og skolenes ønsker, registreringer av ulykker, biltra-
fikk, hastighetsnivå og gang-/sykkeltrafikk. Hovedfokus er sikring av skoleveier og veier der med stor ferdsel 
av barn og unge, men det er også lagt inn tiltak som er viktige for bruk av sykkel som transportmiddel mellom 
bolig av arbeid. For tiltak som ligger nært fram i tid er det også lagt vekt på plan- og grunnervervssituasjon.  
 
Av stor betydning for trafikksikkerhetsarbeidet er de prioriteringene som blir gjort gjennom ATP-samarbeidet i 
forbindelse med bymiljøpakke for Kristiansandsregionen for perioden 2017-2032. For bymiljøpakka er det gitt 
sterke nasjonale føringer bl.a. om at sykkelveier som kan bidra til begrensing av personbiltrafikk skal 
prioriteres. Kommunen har i tillegg til forannevnte sin egen arbeidsplan for omfatter trafikksikkerhetstiltak og 
veilys langs kommunale veier.  
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Nedenstående tabell viser forslag til prioritering av trafikksikkerhetsprosjekter i perioden 2015-2018 og noen 
prosjekter etter 2019. De årlige rammene til slike tiltak er svært usikre og tabellen må leses som et forslag til 
innbyrdes prioritering mellom tiltakene. Plan- og grunnervervssituasjon for tiltakene vil variere og forandres 
kontinuerlig, og det må forventes av det skjer endringer i prioriteringer underveis i perioden. Tiltakspakke for 
sykkeltrafikk og gange i forbindelse med bymiljøpakke for Kristiansand som er under utarbeidelse, vil også 
kunne endre prioriteringsrekkefølgen. 
 

Prioritet 
Tiltak Veinavn:Strekning 

Lengde Kostnad ÅDT 
2015-
16 

2017-
18 2019- 

1 30-sone og fartsdempere i Kvadraturen 
      2 Gs-vei St. Olavs vei:Fv 271, Østerveien-Kongsgård alle 350 5,0 2 250 5,0 

  3 Gs-vei Fv 8, Vesterøya:Skudeviga-Kilura syd 400 6,0 1 000 6,0 
  4 ekstra belysning Møllevannsveien:gangfeltet v. skolen 

 
0,1 3 800 0,1 

  5 Fartgrense, fartsdempere, gangfelt Venneslaveien:Mosby sentrum 900 0,5 6 050 0,5 
  6 Fartsdemper, belysning Fv 453, Småslettene: v/Brattvollsheia 800 1,0 2 500 1,0 
  7 ekstra belysning Møllevannsveien:gangfeltet v. Idda 

 
0,1 6 400 0,1 

  8 gangfelt med belysning Gamle Flekkerøyvei:Idda 
 

0,1 8 100 0,1 
  9 Busslommer Andøyveien v/Andøyfaret 

 
0,3 4 150 0,3 

  10 Gs-vei/veilys Øvre Slettheia:nr. 27a-Rugdeveien 50 0,5 
 

0,5 
  11 Gs-vei Fv 8, Østerøya:Skåleviksletta-Paulen 510 5,0 1 500 5,0 
  12 sikring av fotgjengerkryssinger Rv 9, Setesdalsveien:Strai 

 
2,0 9 450 2,0 

  13 Gs-vei Fv 405, Venneslaveien:Mosby-til Ravnåsveien 900 11,0 6 050 6,0 5,0 
 14 Gs-vei Fv 8, Vesterøya:Kilura nord-Andåskrysset 100 0,5 

 
0,5 

  15 Fortau Kuholmsveien:Prestvikveien 50 2,0 1 400 2,0 
  16 Gs-vei med veilys Bispegra - Kløvertun 300 1,5 

 
1,5 

  17 Gs-vei Slettheiveien:Kartheia - Gislemyrveien 750 6,0 
 

6,0 
  18 Fartsdempere og 40 km/t Fv 452, Ålefjærveien:v/skolen-Grostølveien  0,1 4 700 0,1 
  19 Belysning gangfelt Fv 456, Vågsbygdveien:Brøviglia 

 
0,1 4 250 0,1 

  20 Sikt mot gs-vei Fv 456, Vågsbygdveien:Hammerveien 
 

0,3 
 

0,3 
  21 Belysning gangfelt Fv 456, Vågsbygdveien:Andøyveien 

 
0,1 7 400 0,1 

  22 bedre belysning Møllevannsveien:busslommene ved skolen 
  

3 800 0,0 
  23 gs-veier, bedre kryssinger Fv 271, Østerveien:Oddemarka-krysset 

 
4,0 

 
4,0 

  24 opphøyd gangfelt med lys Kirsten Flagstads vei:Herregårdstunet 
 

0,1 3 500 0,1 
  25 sikring av gangfelt Fv 456, Vågsbygdveien:Jaktoddveien/Din Eiendom 

  
14300 0,0 

  26 sikre gs-kryssinger Fv 28, Festningsgata: 
 

0,2 11200 0,2 
  27 50 km/t og fartsdempere Rv 41, Topdalsvn: Drangsholtvn. - gangbru fra Foss 1 000 0,4 1 550 0,4 
  28 Gs-vei Rv 41, Topdalsveien: Lauåsen - Hamresanden 1 700 30,0 

 
30,0 

  29 sykkelekspressvei Oddernesveien: Oddemarka - Tordenskiolds gate 1 200 120,0 
  

60,0 60,0 

30 undergang Fv 401, Høvågveien: Dvergsnesveien 
 

5,0 
  

5,0 
 31 undergang Fv 456, Vågsbygdveien: Skonnertveien 

 
5,0 4 250 

 
5,0 

 

32 
40 km/t, fartsdempere, belysning ved krysningspunkter Fv 3, Sømsveien: 
Torsvikveien-Salbustadveien 0,5 2 050 

 
0,5 

 

 33 Gs-vei, busslommer Fv 453, Småslettene: Ryensveien. - Topdalsveien 800 6,0 2 500 
 

6,0 
 34 Konflikt biler-syklister Alkeveien:Ærfuglveien 

 
0,1 700 

 
0,1 

 35 Sykkelekspressvei Østerveien: Vollevannet - Østre ringvei 900 40,0 
  

40,0 
 36 Sykkelvei/fortau Tretjønnveien: Margrethes vei - Fagerholt skole 250 2,0 1 000 

 
2,0 

 37 Gs-vei Tømmerstøveien: Bordalen-Holteveien 60 0,3 
  

0,3 
 38 sykkelvei med fortau Havnegata:Vesterveien - fergeterminalen 400 

   
0,0 

 39 Fortau Tretjønnveien:Bergtoras vei-Tretjønn 40 0,2 2 000 
 

0,2 
 40 sykkelvei med fortau Odderhei: Dvergsnes skole - Odderhei terrasse 200 1,5 

  
1,5 

 41 Gs-vei Høietun: Høietun - Leirdalen 350 6,0 
  

6,0 
 42 Gs-vei Fv 3, Sømsveien: Randesundheimen-Sømskleiva 800 15,0 2 050 

 
15,0 

 43 undergang Rv 9, Setesdalsveien:Mølla/Grimsbekken 
 

10,0 8 100 
 

10,0 
 44 fortau Moneheia: Balchens vei - Ekornveien 350 6,0 700 

 
6,0 6,0 

45 Gs-vei Skonnertveien: Steindalen - Jolleveien 400 6,0 
  

6,0 
 46 Fortau Bjørnebakken: Fv 271, Østerveien-Mærthas vei 500 5,0 750 

 
5,0 

 47 ny gangbro m/separering rv 9, Setesdalsveien: jernbanen v Grim torv 
 

5,0 
  

5,0 
 48 Gs-vei Jærnesheia: Skinnerheia - Justvik skole 500 3,0 

  
3,0 

 49 frisikt Vardåsveien:Søm terrasse 
 

0,3 2 200 
 

0,3 
 50 Gs-vei Bispegra: Østre ringvei - Ringåsen 500 5 

  
5,0 

 51 Fortau Vardåsveien:Haumyrveien-busslomme 100 0,5 2 000 
 

0,5 
 52 frisikt Bliksheia:Haumyrveien 

 
0,3 

  
0,3 

 53 gs-vei, veilys Fv 3, Kystveien:Holteveien-Tømmerstø 900 6,0 
  

6,0 
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54 gangbro Tinnheiveien:Tinnheia senter 
 

5,0 
  

5,0 
 55 fortausutvidelse Ravnedalsveien:Rv 9 - Grimsbekken 100 3,0 1 900 

 
3,0 

 56 Fortau Broveien:Auglandsveien-Åsane skole 430 8,0 760 
  

3,0 

57 Busslommer Andøyveien v/Løvika 
 

0,6 4 150 
  

0,6 

58 fortau Rv 41, Topdalsveien:Krageboen-Boen bru 200 1,0 1 800 
  

1,0 

59 fortau Rv 41, Topdalsveien:nr. 303 - 321 400 3,0 1 800 
  

3,0 

60 fortau Eivind Jarls gate:Lillemyrveien-Steinkleiva 550 4,0 860 
  

4,0 

61 veilys Fv 3, Kystveien:Tømmerstø-Vrånes 800 0,8 
   

0,8 

62 gs-vei, undergang Fv 1, Torridalsveien:Haus-Saga 500 5,0 5 200 
  

5,0 

63 fortau Balchens vei:Hamresanden-Moneheia 300 2,0 600 
  

2,0 

64 sykkelvei med fortau Tretjønnveien:Borghilds vei-Prestheia 500 2,0 
   

2,0 

65 Veilys Fv 3, Kystveien:Tømmerstø-Vrånes 800 0,5 
   

0,5 

66 Gs-vei fv 453, Ø. Ålefjærveien:fv 452 - bedehuset 800 15,0 
   

15,0 

67 Gangbro Vågsbygd ringvei:Bosmyrveien 
 

5,0 4 950 
  

5,0 

68 Gs-vei langs østsiden Kirsten Flagstads vei:hele 900 7,0 3 500 
  

7,0 

69 Gs-vei Rv 41, Topdalsveien: Drangsholtvn. - gangbru Foss 1 000 6,0       6,0 

70 gs-vei Fv 452, Ålefjærveien:Joker-Kvernhusheia 500 4,0 4 700     4,0 

71 
Gs-vei, 40km/t, opphøyde gangfelt Fv 3, Sømsveien:Fuglevikkleiva-
Fuglevikstranda   0,5 2 050     0,5 

72 utbedring, gs-vei Fv 405, Venneslaveien:Ravnåsveien-Kvarstein bru 900 11,0 6 050     11,0 

73 Gs-vei Rv 41, Topdalsveien:Timenes - Timenesveien 600 6,0       6,0 

          72,6 201,7 142,4 

 
I tillegg til ovennevnte prosjekter vil det bli gjennomført mindre tiltak som fartsdempere i 30-soner, opphøyde 
gangfelt og bussputer i buss- og samleveinettet, m.m. 
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6. OPPFØLGING AV PLANEN  

6.1 Evaluering 

Status for planlagte prosjekter og tiltak legges fram for byutviklingsstyret i løpet av perioden. 
 

6.2 Arbeidsgruppa 

Arbeidsgruppa er etablert som en fast trafikksikkerhetsgruppe for Kristiansand kommune og at den møter 
minst en gang i året for å gjøre opp status og evaluere tiltakene i planen. Arbeidsgruppa skal bestå av en 
representant fra kultursektoren, politiet, Trygg Trafikk, Statens vegvesen, barnehageetaten,  skoleetaten, 
samfunnsmedisinsk enhet, Rådet for funksjonshemmede og ingeniørvesenet.  
 
Arbeidsgruppa skal gripe trafikksikkerhetssaker og ta initiativ i forhold til andre instanser og fagmiljøer. Det 
etableres et tett samarbeid med trafikksikkerhetsgruppa i ATP-prosjektet. 
  
Ingeniørvesenet har ansvar for at trafikksikkerhetsplanen revideres hvert 4. år tilpasset hovedrevisjonen av 
kommuneplanen. 

 

Tobias 
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VEDLEGG 1, ANSVAR OG MYNDIGHETSOMRÅDER 

 

Sentralt nivå Ansvarsområde 
Samferdselsdepartementet Hovedstrukturen i transportsystemet  

Lover/regelverk/normaler for veier, skilting, veitrafikk m.m. 
Føreropplæring 
Bilparkens tekniske standard 
 

Justisdepartementet Trafikkovervåkning 
 

Miljøverndepartementet Arealbruk, plan- og bygningsloven 
 

Kunnskapsdepartementet Trafikkopplæring i skolen 
 

Statens vegvesen, Vegdirekto-
ratet 

Ivaretar Samferdselsdepartementets ansvar for utbygging, drift og vedlikehold 
av riksveier, føreropplæring, teknisk standard på kjøretøyer. 
 

Politiet Ivaretar Justisdepartementets ansvar for trafikkavvikling, fartsovervåkning og 
rusmiddelkontroll 

Regionalt nivå  

ATP-samarbeidet Koordinerer trafikksikkerhetsarbeidet i Kristiansandsregionen. Egen arbeids-
gruppe som har ansvar for trafikksikkerhetstiltak og gang-/sykkelveier. 
Bevilger midler til og initierer fysiske tiltak langs riks-, fylkes- og kommunale 
veier (utbygging, trafikksikkerhetstiltak, drift- og vedlikehold) og holdningsska-
pende arbeid. 
 

Fylkesnivå  

Fylkeskommunen Ansvarlig for budsjett og prioriteringer for fylkesveinettet. 
Ledelse og sekretariat for ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen. 
 
Ansvar for kollektivtrafikk, inklusive skoleskyss og transport for funksjons-
hemmede 
 

Statens vegvesen (vegkontor) Planlegging og utbygging av vei- og trafikksikkerhetstiltak, drift- og vedlikehold 
på riks- og fylkesveier. 
Føreropplæring, kontroll av teknisk standard på kjøretøyer 
Fartsgrenser og skiltsaker for riks- og fylkesveier. 
Deltar i ATP-samarbeidet. 
 

Trygg Trafikk Frittstående organisasjon som arbeider med holdningsskapende arbeid, 
informasjon og opplæring i trafikksikkerhet. 
 

Kommunalt nivå  

Bystyret Vedtaksmyndighet for reguleringsplaner. 
Vedtar budsjettrammer til vei- og trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. 
 

Byutviklingsstyret Politisk hovedutvalg for areal-/reguleringsplaner. 
Godkjenning av fartsgrenser, fartsdempende tiltak m.m. langs kommunale 
veier. 
Tildeling av midler til vei- og trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. 
 

Plan- og bygningsetaten Planlegging, saksbehandling og innstillingsmyndighet ved regulering av vei- 
og trafikksikkerhetstiltak på riks-, fylkes- og kommunale veier. 
 

Ingeniørvesenet Planlegging og utbygging av vei- og trafikksikkerhetstiltak, drift- og vedlikehold 
på kommunale veier. 
Fartsgrenser og skiltsaker for kommunal veier. 
Ulykkesstatistikk og trafikkdata. 
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Skoleetaten  Vedtaksmyndighet for skoleskyss ved særlig farlig og vanskelig vei (jfr opp-
læringslovens definisjon i § 7.1). 
 
Ansvar for finansiering av skoleskyss ihht takster fastsatt av fylkeskommunen. 
 

Kommuneoverlegen Kartlegging av trafikkulykker med lege-/sykehusbehandling. 
 

Barn og unges representant Har et særlig ansvar for å ivareta barns interesser, når det faste utvalg for 
plansaker (Byutviklingsstyret) utarbeider og behandler forslag til planer etter 
plan- og bygningsloven. 
Er barn og unges talerør i den kommunale planleggingen. 
 

Politikammer/lensmenn Ansvar for trafikkavvikling, fartsovervåkning og rusmiddelkontroll. 
Bistår med opplæring i skolene. 
Vedtaksmyndighet for trafikkregulerende skilt. 

Lokalt nivå  

Grunnskoler Aktivisering av barn, foreldre og lærere i kartlegging av skolevei. 
Elevopplæring i trafikkatferd. 
Innspill/ønsker til Trygg Trafikk og kommunen  om informasjonsmateriell, 
undervisningsstøtte, fysiske tiltak, skilting m.m. 
 

Velforeninger/områdeutvalg Innspill til kommunen om reguleringsplaner, fysiske tiltak, skilting m.m. 
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VEDLEGG 2, KARTLEGGING/ØNSKER FRA SKOLER OG VELFORENINGER 

 
Vinteren 2013-2014 ble skoler og velforeninger invitert til å komme med innspill til revidering av trafikksikker-
hetsplanen. Vi mottok 110 ønsker fra 14 velforeninger, 8 barnehager og 22 skoler. Nedenstående tabeller 
viser innkomne forslag og en vurdering av disse. 
 

Skole Veinavn Strekning Tiltak Foreløpig vurdering Pri.*) 

Fiskå Broveien Auglandsveien-Åsane skole Fortau under regulering (ing.v.) 1 

  Øvre ringvei Karuss Trafikkspeil i underganger 
utsatt for hærverk, vanskelig å vurdere 
fart og avstander - 

  Kirsten Flagstads vei Vågsbygdtunet Farlig utkjørsel over gs-vei rumlefelt i gs-vei kan være aktuelt D 

  Vågsbygd ringvei Vågsbygd samfunnshus Farlig utkjørsel over gs-vei 
merking/skilting i gs-vei og utkjørsel 
vurderes D 

  Øvre ringvei Grågåsveien/Spar Åsane Farlig utkjørsel over gs-vei god sikt, flatt terreng - 

  Øvre ringvei Vågsbygd ringvei Dårlig sikt i gs-vei 
vanskelig kryss, bratt bakke ned mot 
Vågsbygd ringvei 2 

  Vågsbygd ringvei Bregneveien Farlig utkjørsel over gs-vei 
bratt bakke, dårlig sikt, plan og 
grunnerverv nødvendig 2 

  Fv 456, Vågsbygdveien Auglandsbukta/Din Eiendom Farlig gangfelt 
opphøyd gangfelt bør vurderes, sjekke 
skolesammenslåing D 

Mosby Privat vei Mosby stasjon Brøyting 
vei tilhører NSB, regulert offentlig, må 
opparbeides - 

  Fv 405, Venneslaveien Mosby-Kvarstein Gs-vei 
under regulering (SVV), prioritert i 
samf.pakke 1 1 

Åsane Broveien Auglandsveien-Åsane skole Fortau under regulering (ing.v.) 1 

  Auglandsveien K. Flagstadsv.- Brovn. Fortau under regulering (ing.v.) 2 

  Løvliveien Vågsbygd ringvei Gangfelt ved gs-kryssing 
gangfelt der gs-veier krysser sideveier 
anlegges ikke pga lite trafikk - 

  Seljeveien Lerkeveien Gangfelt 
gangfelt merkes ikke i lavtrafikkerte 
boligveier i 30-soner med humper - 

  Hele bydelen   Gangfelt 
gangfelt merkes ikke i lavtrafikkerte 
boligveier i 30-soner med humper - 

Wilds Minne Kuholmsveien Prestvikveien Fortau 
Avtale om kostnadsdeling med privat 
utbygger 1 

  Eivind Jarls gate Steinkleiva-Lillemyrveien Fortau reg.planforslag avvist av BUS 2 

  Industrigata Stadionveien Gangfelt 
under regulering, fortau/repos må 
etableres D 

  Idunveien Østre ringvei 
Dårlig sikt i gangfelt/bedre 
lys stort tre på kommunal grunn fjernes D 

Presteheia Bjørnebakken 
Fv 271, Østerveien-Mærthas 
vei Fortau 

godkjent reguleringsplan, dekkes av 
utbygger? 1 

  Tretjønnveien Bergtoras vei-Tretjønn Fortau enkelt tiltak, kommunal veigrunn 1 

  turvei Tretjønn Bergljots vei - Mediasenteret Lys 
gangstier/snarveier belyses normalt 
ikke, ikke tilkomst med lift - 

Ve Moneheia Balchens vei-Båsefjellveien Fortau 
under regulering, komplisert og 
kostbart  1+2 

  Fv 453, Småslettene Ryen - Brattvollsheia Gs-vei prioritert i samf.pakke 1 1 

  Rv 41, Topdalsveien 
Ryensveien-Ryenkrysset 
vestsiden Gs-vei 

regulert, viktig for å unngå 2 
fotgjengerkryssinger 2 

  Fv 2, Dønnestadveien Ve-Dønnestadmoen Gs-vei fartsgrense? 2 

  Kilåsen Dransholtveien-Kilåsen Veilys avslått tidligere pga lite trafikk - 

  Moneheia Balchens vei-Båsefjellveien A-prioritet brøyting   D 

Justvik Fv 452, Ålefjærveien v/skolen Fartsdempere og 40 km/t tas opp med SVV 1 

  Fv 452, Ålefjærveien skolen-Ålefjær Gs-vei 
høy kostnad lav biltrafikk og 
gangtrafikk, fartsgrense 60? - 

Øvre Slettheia Øvre Slettheia nr. 57a-61e Gs-vei/veilys utføres i 2014 1 

  Øvre Slettheia nr. 27a-Rugdeveien Gs-vei/veilys foreslått utført i 2015 1 

  Slettheiveien Gransangerveien Gangfelt 
for lite trafikk til etablering av gangfelt, 
fartsdemper anlagt - 

Sjøstrand Andøyveien Andøyfaret Busslommer etableres av utbygger (i 2014?) 1 

  Andøyveien Løvika Busslommer   2 
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  Fv 456, Vågsbygdveien Skonnertveien Undergang   1 

  Fv 456, Vågsbygdveien Brøviglia Belysning gangfelt   1 

  Fv 456, Vågsbygdveien Hammerveien Sikt mot gs-vei 
viktig tiltak, krever regulering og 
grunnerverv, stengt med skilt? 1 

  Alkeveien Brøvig gård Konflikt biler-syklister strammet opp i 2011 - 

  Alkeveien Ærfuglveien Konflikt biler-syklister sikt bør utbedres 1 

  Fv 456, Vågsbygdveien Andøyveien Belysning gangfelt viktig tilttak 1 

  Andøyveien 
Fv 456, Vågsbygdveien-
Hammerveien Stor fart, mange biler fortau på nordsiden bør anlegges 2 

Lovisenlund St. Olavs vei 
Fv 271, Østerveien-Kongsgård 
alle Gs-vei godkjent plan, utføres i 2014-15 1 

  Arenfeldts vei Gimleveien-Gml. Kirkevei Fortau må reguleres, privat grunn 3 

  Arenfeldts vei Prix Gangfelt tellinger foretatt, for lite trafikk D 

  Gimlegård   Belysning av gangsti må bekostes av Naturmuseet - 

Haumyrheia Bliksheia Haumyrveien Siktutbedring 
plan utarbeidet, ikke fått avtale med 
grunneier 1 

  Vardåsveien Torsvikkleiva Gangfeltskilt 
telling må foretas, fartsdemper bør 
vurderes D 

  Haumyrveien ved tannlegen Fartsdemper 
saksbehandles med politiet, 
radarmåling må foretas D 

  Gangsti bak squashhell   Veilys/grus 
gangstier/snarveier belyses normalt 
ikke, ikke tilkomst med lift - 

  Vardåsveien Misjonskirka/banen Gangfelt undergang like i nærheten D 

Lindebøskauen Fv 8, Vesterøya Skudeviga-Åshavn Gs-vei Skudevika-Kilura 1. pri. 1 

  Fv 8, Østerøya Skåleviksletta-Paulen Gs-vei regulert til Paulen 1 

  Fv 8, Østerøya Paulen-Årekjerret Gs-vei regulert til Paulen 2 

  Fv 8, Østerøya Lindebøskauen/Skålevik Gangfelt telling må foretas D 

Vågsbygd Vågsbygd ringvei Bosmyrveien Gangbro godkjent reg.plan, kommunal grunn 1 

  Auglandsveien K. Flagstadsv.- Brovn. Fortau under regulering (ing.v.) 2 

  Broveien Auglandsveien-Åsane skole Fortau under regulering (ing.v.) 1 

  Fv 456, Vågsbygdveien Auglandsbukta/Din Eiendom Undergang/gangbro 
vanskelig å få plassert, opphøyd 
gangfelt bør vurderes 2 

  Kirsten Flagstads vei hele Gs-vei langs østsiden 
må reguleres, finansieres av 
utbygging? 1 

  Vågsbygd ringvei 
Vågsbygd senter-Øvre ringvei 
? Gs-vei uklart, gs-vei og fortau i dag - 

Fagerholt Tretjønnveien Margrethes vei - skolen Sykkelvei/fortau 
må reguleres, privat grunn, prioritert i 
ts-pl. 2011-14 1 

  Gunhilds vei nedre del Fortau delvis regulert, kommunal grunn 2 

  Margrethes vei   Fortau 
uaktuelt, liten trafikk, 30-sone og 
fartsdempere bør vurderes D 

  mange veier   Skilt Barn leker ikke aktuelt - 

  Rv 453, Ålefjærveien sletta ved Rimi? murkant mot bilvei 
ca. 3 m bred åpen grøft som midtdeler, 
murkant unødvendig - 

  Justneshalvøya   fortau ned bakken? privat vei, lite trafikk (6 boliger) - 

Vardåsen Vardåsveien Nordlia Opphøyd gangfelt 
for lite gangkryssinger, fartsdemper 
anlagt - 

  Vardåsveien Haumyrveien-busslomme Fortau bør prioriteres, krever grunnerverv 1 

  Vardåsveien Torsvikkleiva Opphøyd gangfelt 
telling må foretas, fartsdemper bør 
vurderes D 

  Vardåsveien Elstien syd 
Opphøyd gangfelt, 
fortausutvidelse 

antakelig lite fotgjengerkryssinger, 
fartsdemper bør vurderes D 

  Vardåsveien Kjelleviktoppen 
Opphøyd gangfelt, 
fortausutvidelse 

antakelig lite fotgjengerkryssinger, 
fartsdemper bør vurderes D 

  Fuglevikkleiva mot Fv 3, Sømsveien Fortau og humper telles, antakelig uaktuell - 

  Fv 3, Sømsveien Fuglevikkleiva-Fuglevikstranda 
Gs-vei, 40km/t, opphøyde 
gangfelt 

aktuelt i forbindelse med NOV- 
Støodden, ses i sammenheng med hele 1 

  Knarreviktoppen Vardåsveien Opphøyd gangfelt 
telling foretas, neppe aktuelt med 
gangfelt i sidevei - 

  Vardåsveien Salbustadveien syd Sikt tatt opp med butikken D 
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  Vardåsveien p-plass Rimi Rampe/trapp til undergang må sjekkes nærmere 3 

  Vardåsveien Salbustadveien nord Opphøyd gangfelt 
telling må foretas, undergang i 
nærheten D 

Torridals skole     støtter gjeldende plan     

Krossen Suldalsveien Rv 9, Setesdalsveien fartsdemper ved gangfelt vanskelig å få plassert D 

KIS Fv 271, Østerveien Oddemarka gangfelt, bedre kryssinger 
reg.plan under utarbeidelse,  40 og 
fartsdempere 1 

  Østre ringvei Kongsgård alle gangbro 
vanskelig å få plassert, Marvikssletta er 
under regulering - 

  St. Olavs vei 
Fv 271, Østerveien-Kongsgård 
alle gs-vei godkjent plan, utføres i 2014-15 1 

  Odins gate skolen-Marviksveien gs-vei 
30-sone med humper, uaktuelt med 
gs-vei - 

Havlimyra Fv 452, Ålefjærveien Joker-Kvernhusheia gs-vei   1 

  Justneskauen Eidsdalen gangfelt 
telling foretas, neppe aktuelt med 
gangfelt pga liten trafikk - 

  Jærnesheia   gs-vei 
30-sone med humper, kostbart og 
vanskelig 3 

  Dalsveien Fv 452, Ålefjærveien gangfelt for liten trafikk til gangfelt - 

Vardåsen Vardåsveien Søm terrasse frisikt 
plan utarbeidet, ikke fått avtale med 
grunneier 1 

  Bliksheia Haumyrveien frisikt 
plan utarbeidet, ikke fått avtale med 
grunneier 1 

  Haumyrveien   veilys slås av for tidlig   - 

  Vardåsveien Kiwi-skolen 
merking av gangfelt 
uteglemt 

g.felt ved Kiwi og Kjelleviktoppen 
sjekkes D 

Slettheia Slettheiveien Gislemyrveien gangfelt tellinger må foretas D 

  Øvre Slettheia Slettheiveien 27a-Rugdeveien gs-vei foreslått utført i 2015 1 

  Øvre Slettheia Slettheiveien 57a-61e gs-vei utføres i 2014 1 

  Tranestien snarveier 
opprusting, lys, 
vegetasjonfjerning 30-sone med humper 2 

Vigvoll Hånesveien   
separering gående og 
syklende 

gs-tellinger må foretas, kan neppe 
prioriteres 3 

  Hånesveien bl.a. ved planteskolen utvide busslommer under regulering? - 

  Hånes Kiwi-Grovika utbedre veilys   D 

  Hånes Ansgarskolen - Vigvoll skole utbedre veilys   D 

Vågsbygd og 
Åsane skole Kirsten Flagstads vei Herregårdstunet opphøyd gangfelt med lys området er under regulering 1 

  Fv 456, Vågsbygdveien Jaktoddveien/Din Eiendom sikring av gangfelt opphøyd gangfelt bør vurderes 1 

  Kirsten Flagstads vei Nordre Hovedgårda vei sikring av gangfelt 
fartdemper anlagt, området er under 
regulering - 

  Auglandsveien K. Flagstadsv.- Brovn. fortau/gs-vei under regulering (ing.v.) 2 

  Broveien Auglandsveien-Åsane skole fortau/gs-vei under regulering (ing.v.) 1 

  Kirsten Flagstads vei Auglandsveien gangfelt tellinger må foretas D 

Hellemyr skole Hellemyrbakken Hellemyrhallen biltrafikk over gs-vei lav hastighet og god sikt - 

  Hellemyrtoppen ved skolen gangfelt tellinger må foretas D 

  E39 gsv fra Bukkesteindalen fysisk skille  
ca. 3 m bred åpen grøft som midtdeler, 
fysisk skille unødvendig - 

Solholmen Rv 9, Setesdalsveien Mølla/Grimsbekken undergang regulert, prioritert i ts-plan 2011-14 1 

  Ravnedalsveien Rv 9 - Grimsbekken fortausutvidelse kommunal grunn 1 

  Rv 9, Setesdalsveien jernbanen Grim torv Gangbro vanskelig å få plassert - 

  
Grim 
torv/Møllevannsvn. underganger bedre belysning   D 

  Jernbanen undergang ved Bryggeriet bedre belysning   D 

  Jernbanen undergang ved Krossen/Esso bedre belysning   D 

  Rv 9, Setesdalsveien Grimsvollen/Materialstykket bedre belysning   D 

  Tinnheia snarvei Eventyrvn.-Kolsbergvn. veilys, opprusting 
gangstier/snarveier belyses normalt 
ikke, ikke tilkomst med lift - 

  Møllevannsveien gangfeltet v. skolen ekstra belysning stor gs-kryssing, bør prioriteres 1 
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  Møllevannsveien gangfeltet v. Idda ekstra belysning stor gs-kryssing, bør prioriteres 1 

  Gamle Flekkerøyvei Idda gangfelt med belysning 
avslått tidligere pga vanskelig 
plassering og liten kryssing 1 

  Møllevannsveien busslommene ved skolen bedre belysning   1 

  Tinnheiveien bakken bedre belysning   D 

  Baneheiveien   bedre belysning   D 

  Grim torv Grim Bakeri bedre belysning   D 

Torridal Rv 9, Setesdalsveien Gangdalen undergang regulert, men bør vurderes på nytt 3 

  Rv 9, Setesdalsveien Strai 
sikring av 
fotgjengerkryssinger 

lavere fartsgrense, fartsdempende 
tiltak aktuelt 1 

  Rv 9, Setesdalsveien Sagebakken lavere fartsgrense   D 

Presteheia 
skole Tretjønnveien gsv ved idrettsbane/p-plass 

sikring av utkjørsel fra p-
plass   D 

            

Innspill fra 
velforeninger           

Mosby 
nærmiljøutvalg Fv 405, Venneslaveien Ravnåsveien-Kvarstein bru utbedring, gs-vei 

under regulering (SVV), prioritert i 
samf.pakke 1 1 

  Fv 405, Venneslaveien jernbaneundergangen veiutbedring  kostbart og vanskelig 1 

  Fv 1, Torridalsveien Haus-Saga gs-vei, undergang 
regulering pågår (SVV). Prioritert i 
samf.pakke 1 1 

Østre Otra vel Fv 1, Torridalsveien E18 - Arenfeldts vei 
nedsatt fartsgrense 30 el. 
40 km/t må vurderes av SVV D 

  Fv 1, Torridalsveien E18 - Arenfeldts vei opphøyde gangfelt bør prioriteres D 

Gangdalen vel Gangdalsveien jernbanen-Gangdalslia Høy fart, fartsdempere målinger må foretas D 

  Gangdalsveien Tykkelimoen Gangfelt avslått pga for liten fotgjengerkryssing - 

Drangsholt og 
Grødum vel Rv 41, Topdalsveien syd for Skilleveien Gs-vei, trafikksikring 

  
tas opp med SVV 2 

  Rv 41, Topdalsveien Presthåla Fotgjengerkrysning 
vurderes av SVV, antakelig for liten 
fotgjengertrafikk - 

  Rv 41, Topdalsveien Drangsholtvn.-Skillevn. 50 km/t tas opp med SVV D 

  Rv 41, Topdalsveien Skilleveien Fartsdempere 
  
tas opp med SVV 1 

  Fosseveien Foss flytte 60 km/t øst for Foss tas opp med SVV D 

Korsvikhaven 
beboerforening Fv 10, Dvergsnesveien nord for Fv 3, Sømsveien 

Gangbru, opphøyd gangfelt 
til busslomme   3 

Gimlevang 
velforening Arenfeldts vei 

Gimleveien-Fv 1, 
Torridalsveien 30-sone 

avslått pga samlevei med tosidig gs-vei 
og fortau D 

  Arenfeldts vei 
Gimleveien-Fv 1, 
Torridalsveien 

Omlegging av anleggstrafikk 
UiA 

kortvarig arbeid, trafikkregulering 
foretatt - 

  Arenfeldts vei Prix Opphøyd gangfelt 

tellinger om morgenen viser for liten 
gangkryssing, ettermiddagstelling må 
foretas D 

  Arenfeldts vei 
Gimleveien-Fv 1, 
Torridalsveien Bedre sikring av gangfelt 

fartsdempere ved alle gangfelt i dag, 
belysning vurderes D 

Elgstien 
velforening Fv 3, Sømsveien 

Randesundheimen-
Knarrevikveien Gs-vei deles i parseller  1+2 

  Fv 3, Sømsveien   
Gangbruer/underganger til 
friluftsområder 

50 km fartsgrense og opphøyde 
gangfelt vurderes 3 

Tømmerstø 
velforening Holteveien Fidjeåsen 

Gangfelt på alle sider av 
rundkjøring 

tellinger viser for liten 
fotgjengerkryssing - 

  Tømmerstøveien Bordalen-Holteveien Gs-vei plan utarbeidet, kommunal grunn 1 

  Lekepark i Rabberstien Rabbertien-Tømeråsen Lys på gangsti gangstier belyses normalt ikke 

 

  
 

  Rabbersveien   Veilys ved snuplass   D 

  Fv 3, Kystveien Tømmerstø-Vrånes Veilys prioriteres i 2019-22 1 

Søm og 
Fuglevikkleiva 
vel Fv 3, Sømsveien Kvileheimen-Kjelleviktoppen 40km/t 

avslått av SVV, aktuelt i forbindelse 
med NOV-Støodden D 

  Fv 3, Sømsveien Sømsstranda Opphøyd gangfelt 
aktuelt i forbindelse med NOV-
Støodden D 

  Fv 3, Sømsveien Fuglevikstranda Opphøyd gangfelt 
aktuelt i forbindelse med NOV-
Støodden D 
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  Fv 3, Sømsveien Fuglevika Opphøyd gangfelt 
aktuelt i forbindelse med NOV-
Støodden D 

Stangenes vel Fv 3, Kystveien 
Kongshavn (nr. 512)-
Stangenes veilys store kostnader, liten gs-trafikk 3 

  Fv 3, Kystveien Stangenes fartsdempere radarmålinger foretas D 

  Fv14, Stangenesveien nr. 131 - Støle veilys store kostnader, liten gs-trafikk 3 

Øvre Rv 41, 
Topdalsveien 
vel Rv 41, Topdalsveien Krageboen-Boen bru fortau prioritert i samf.pakke 1 1 

  Rv 41, Topdalsveien Solsletta, Jokerbutikken Gangfelt uklar plassering - 

  Rv 41, Topdalsveien nr. 303 - 321 fortau krever reg.plan og grunnerverv 1 

  Rv 41, Topdalsveien 
nr 267 - 303 (Jokerbut.-
Buestad) gs-vei krever reg.plan og grunnerverv 2 

Nedre Lund vel Fv 1, Torridalsveien 
Fv 271, Østerveien-O. 
Benneches gate 40 km/t 

bør følges opp med fartsdempere, må 
vurderes av SVV 1 

  Fv 1, Torridalsveien Sommerrogata Opphøyd gangfelt ulykkespunkt, bør prioriteres D 

  Fv 1, Torridalsveien Nedre Lunds vei Opphøyd gangfelt ulykkespunkt, bør prioriteres D 

  Fv 1, Torridalsveien O. Benneches gate Opphøyd gangfelt ulykkespunkt, bør prioriteres D 

Lillebo vel Eivind Jarls gate Lillemyrveien-Steinkleiva fortau reg.planforslag avvist av BUS 1 

  Stikkveier  Feyasdals vei-J. Øydegards vei gjennomkjøringsforbud 
vanskelig å håndheve, undergraver 
skiltrespekt - 

  Johan Øydegards vei Marviksveien v baker Hansen gangsone p-plass med lite trafikk - 

Øvre 
Fuglevikkleiva 
vel Fv 3, Sømsveien hele gs-vei 

aktuelt i forbindelse med NOV- 
Støodden, parseller  1+2 

  Fv 3, Sømsveien friområder/boliger undergang/gangbro for liten trafikk 3 

Posebyen vel Holbergsgate Posebyen trafikkbegrensing 
plan for trafikk og fortausutbedring 
med utarbeides D 

  Fv 28, Festningsgata   
bedre utkjøringer fra 
Posebyen 

plan for trafikk og fortausutbedring 
med utarbeides D 

  Fv 28, Festningsgata   sikre gs-kryssinger 
opphøyd gangfelt ved Rådhusgata bør 
prioriteres 1 

Nedre 
Berhusveien 
vel Epleveien Fruktveien gangfelt avslått pga liten trafikk - 

Fidjeåsen vel Fv 3, Kystveien Holteveien-Tømmerstø gs-vei prioritert lavt i ts-plan 2011-14 1 

  Fv 3, Kystveien Tømmerstø-Vrånes veilys prioritert lavt i ts-plan 2011-14 1 

  Fv 4, Kongshavnveien Kongshavn-Kringsjå skole gs-vei prioritert lavt i ts-plan 2011-14 2 

  Holteveien Fidjeåsen 
Gangfelt på alle sider av 
rundkjøring 

tellinger viser for liten 
fotgjengerkryssing - 

  Tømmerstøveien Bordalen-Holteveien Gs-vei 
prioritert i ts-plan 2011-14, plan 
utarbeidet, kommunal grunn 1 

  Fv 3, Kystveien Holteveien v busslomme gangfelt eksisterer med øy og fartsdemper - 

  Fidjeåsen nr. 1-99 fartsdemper 
boligvei, saksbehandles med politiet i 
2014 D 

Eidet vel Gamle Ålefjærvei Tretjønnveien-Justnesskauen 
separering gående og 
syklende 

bred nedlagt vei i forholdsvis flatt 
terreng - 

  Justnesskauen Eidet rekkverk langs fortau for liten veibredde? - 

  Justneskauen Eidsdalen gangfelt for liten trafikk - 

Flekkerøy vel Fv 8, Vesterøya Skudeviga-Kilura Gs-vei prioritert i samf.pakke 1 1 

  Fv 8, Østerøya Paulen-Asperøyveien Gs-vei samf.pakke 2 2 

  Fv 8, Vesterøya Kilura-Andåskrysset Gs-vei samf.pakke 2 1 

Birkenes 
kommune Rv 41, Topdalsveien gjennom Drangsholt Gs-vei, trafikksikring   2 

  Rv 41, Topdalsveien v gangbru fra Foss Fartsdemper   1 

            

Enkeltpers.           

Siri Stensland Fv 1, Torridalsveien Haus-Kvarstein Forbud mot tungtrafikk neppe mulig å håndheve - 
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Beboere Fv 3, 
Sømsveien 36-
78 Fv 3, Sømsveien Torsvikveien-Salbustadveien 

40 km/t, fartsdempere, 
belysning ved 
krysningspunkter 

aktuelt i forbindelse med NOV-
Støodden 1 

  Fv 3, Sømsveien Torsvikveien-Salbustadveien Gs-vei 
aktuelt i forbindelse med NOV-
Støodden 1 

            

Andre tiltak           

  Moneheia Balchens vei - Ekornveien fortau regulering påbegynt 1 

  Moneheia Ekornveien - Moneheia 41 fortau regulering påbegynt, langsiktig 2 

  Moneheia Moneheia 41 - vei Lauåsen fortau regulering påbegynt 3 

  Balchens vei Hamresanden-Moneheia fortau   1 

  Rv 41, Topdalsveien Lauåsen - Hamresanden Gs-vei   1 

  Rv 41, Topdalsveien Timenes - Timenesveien Gs-vei utbygger av Lauåsen 1 

  Tretjønnveien Borghilds vei-Prestheia sykkelvei med fortau   1 

  Venneslaveien Mosby sentrum 
Fartgrense, fartsdempere, 
gangfelt   1 

  Fv 3, Kystveien Holteveien-Tømmerstø Veilys   1 

  Vågsbygdveien Ankerveien og nordover Fortau   3 

  Fv 401, Høvågveien Dvergsnesveien undergang   1 

  rv 9, Setesdalsveien Gartnerløkka - Grimsvollen sykkelvei med fortau   2 

  Slettheiveien Kartheia - Gislemyrveien Gs-vei   1 

  Odderhei skolen - Odderhei terrasse sykkelvei med fortau   1 

  Havnegata Vesterveien - fergeterminalen sykkelvei med fortau   1 

  Høietun Høietun - Leirdalen Gs-vei   1 

  Skonnertveien Steindalen - Jolleveien Gs-vei   1 

  Oddernesveien 
Oddemarka - Tordenskiolds 
gate sykkelekspressvei   1 

  Østerveien Vollevannet - Østre ringvei sykkelekspressvei   1 

  Vågsbygdveien Lumber - Auglandsbukta sykkelekspressvei   2 

  Østre ringvei E18 (Essostasjonen) gangbro   2 

  rv 9, Setesdalsveien jernbanen v Grim torv ny gangbro m/separering   1 

  fv 1, Torridalsveien Arenfeldts vei - Haus utvidet skulder   2 

  fv 453, Ø. Ålefjærveien fv 452 - bedehuset Gs-vei   1 

  rv 9, Setesdalsveien Grimsbekken/Mølla undergang   1 

  Jærnesheia Skinnerheia - Justvik skole Gs-vei   1 

  Tinnheiveien Tinnheia senter gangbro   1 

 
*)  
D = driftstiltak  
1, 2, 3 = prioritering i planen 
- = tiltaket er ikke aktuelt 

 


