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 1 Innledning 
 

 Bakgrunn 

Stortinget vedtok i 1996 at utarbeidelse av en kommunal 

trafikksikkerhetsplan  skal være en forutsetning for å søke om støtte til 

lokale trafikksikkerhetstiltak langs kommunale og fylkeskommunale 

veier: ”Stortinget ber regjeringen stimulere flere kommuner til å 

utarbeide handlingsplaner som er en forutsetning for å få midler til 

”Aksjon skolevei”.” 

 

”Trafikksikkerhetsplan for Lund kommune” ble vedtatt av 

kommunestyret første gang 05.10.00. Den ble deretter rullert høsten 

2004 og 2008. 

 

Den 9.2.2012 gjorde PNM-utvalget følgende vedtak: 

1. Utarbeidet oversikt over gjennomførte tiltak i 

trafikksikkerhetsplanen i perioden 2008-2012 tas til etterretning. 

2. Administrasjonen bes om å sette i gang en prosess med ny rullering 

av trafikksikkerhetsplanen. Datafangst innhentes ved å tilskrive lag 

og organisasjoner. Forslagene bearbeides av lensmannen, barnas 

representant, ok-sjefen og pnm-sjefen i fellesskap. Endelig vedtak 

fattes av kommunestyret innen utgangen av 2012 etter innstilling 

fra pnm-utvalget. 

 

Hva slags plan? 

Planen skal være en handlingsplan for aktuelle holdningsskapende og 

fysiske tiltak. Samtidig er dette en plan for gjennomføring av nye 

registreringer og nye kontakter mht. samarbeid for å oppnå størst mulig 

kunnskap om hvordan vi kan gjøre hverdagen tryggere. På denne 

bakgrunn er det viktig at planen rulleres jevnlig, slik at den stadig 

oppdateres mht. ny kunnskap og med nye tiltak for å høyne 

trafikksikkerheten i kommunen. 

 

I første omgang har det vært viktig å fokusere på de forhold som 

allerede er kjent og å samle eksisterende kunnskap. Videre vil 

prioriteringene suppleres på bakgrunn av nye kontakter og 

registreringer. 
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2 Visjon og hovedmål 
 

Vi ønsker at Lund kommune skal være en trygg plass å bo for store og 

små. Vi må hele tiden ligge i forkant av utviklingen av et lokalsamfunn 

i stadig forandring: nye utbyggingsområder, nye næringer, økt trafikk 

og endret atferd. Valget av visjon for planen er innlysende selv om den 

er svært ambisiøs: 

 

Visjon: 

 

 

 

Hovedmål: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dersom vi skal få til et trygt lokalsamfunn i Lund må alle ta ansvar. 

Politikere, planleggere, skoleverket, næringslivet, foreldre og frivillige 

organisasjoner må gjøre sin del av jobben og tenke nytt og helhetlig om 

arbeidet med transport og sikkerhet. 

 

Like viktig er det at vi alle tar vårt ansvar som trafikkanter, innretter 

oss etter trafikkregler, vær og føreforhold, og er gode forbilder for de 

kommende generasjoner. 

DET SKAL IKKE VÆRE DREPTE ELLER ALVORLIG 

SKADDE I TRAFIKKEN I LUND KOMMUNE. 

- Sikrere E39 

 

- Trygge bomiljø/nærmiljø 

 

- Trygge skoleveier 

 

- Sunne holdninger i trafikken 
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3 Organisering og gjennomføring 
 

Mandat 

PNM-utvalget vedtok i sak 010/12 at trafikksikkerhetsplanen skulle 

rulleres. Gruppen som har utført arbeidet har hatt følgende 

sammensetning: 

 

OK-sjef - Egil N. Eek 

PNM-sjef – John Skåland 

HO-sjef – Trond A. Skjæveland 

Lensmannen i Lund - Svein Arild Bringedal  

Barnas representant – Åse Eide 

 

Sekretær: Kjetil Naterstad 

 

Gruppa har hatt 4 møter.  

Planprosessen 

Nedenfor er det gitt et oppsett for hvordan rullering av 

trafikksikkerhetsplanen er gjennomføret. Det legges fortsatt opp til et 

kontinuerlig arbeid med temaet slik at det jevnlig blir behov for 

redigering av handlingsplanen. 

 

Forenklet planprosess 

1. Sette opp status for gjeldende plan 

2. Innhente nye innspill til planen (datafangst) 

3. Problemanalyse 

4. Foreslå tiltak 

5. Prioritere mellom ulike tiltak 

6. Utarbeide forslag til plandokument 

7. Politisk behandling 

 

Videre er det et ønske om at planen på sikt kan knyttes opp mot 

gjeldende kommuneplan og bli en del av denne. Planen rulleres hvert 4. 

år. 
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4 Lund i dag 
 

Trafikkbildet i Lund 

Økende trafikk. Flere aktiviteter fører til mer trafikk. Det er flere biler 

pr. husstand og avhengigheten av bilen øker. 

 

Økende tungtrafikk. Tungtrafikken øker uten at veinettet nødvendigvis 

tilpasses dette, f. eks. Skulevold pga. for lav undergang (Nordan) og 

Ualand sentrum (Vartdal plast). 

 

Relativt godt samordnet transport og arealplanlegging. Boligfelt ligger 

i rimelig avstand til skoler, idrettsanlegg, forsamlingshus o.l. 

 

For dårlig utbygd gang- og sykkelveinett. 

Utbygging av gang- og sykkelveier har ikke 

vært særlig høyt prioritert i kommunen. 

Eksisterende gang- og sykkelveier ligger 

langs riks- eller fylkesveier.  

 

Økt hastighet. Vi får stadig mer 

komfortable biler uten at veinettet utbedres tilsvarende. 

 

Mange unge mopedførere er utsatt i trafikken.  

 

Dårlig kollektivtilbud. Et dårlig utbygd kollektivtilbud gir få 

alternativer til bruk av personbil. 

 

Usikrede jernbaneoverganger. Det finnes 

fortsatt flere usikrede jernbaneoverganger 

i kommunen. Spesielt må nevnes fv. 14 

ved Tekse. For øvrig finnes det enkelte 

uregistrerte landbruksoverganger og 

fotgjengeroverganger. 

 

3 kommunesentra. Vi har 3 kommunesentre hvor en stor del av 

befolkningen er bosatt. Dette fører til mye transport mellom disse. 

 

E39 med stor gjennomgangstrafikk. Selv om fylket og 

staten har hovedansvaret langs E39, har kommunen 

likevel en viktig rolle som aktiv pådriver i kampen om 

begrensede midler. Mange av de viktigste tiltakene som 

kommunen ønsker ligger langs denne veien. Veien har 

en høy andel (ca 20%) tungtrafikk.  
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Vekslende klima. Et raskt vekslende 

klima utgjør et ekstra faremoment i 

kalde årstider. 

 

Trafikkopplæring. Trafikkopplæring inngår som tema i faget 

samfunnskunnskap i samtlige årstrinn. I tillegg lager skole og 

barnehage prosjekter om temaet på eget initiativ. 
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Trafikkbildet i forhold til hovedmålene 

 

1 Sikrere E39 

Når trafikkbildet i Lund kommune skal beskrives, vil det være naturlig 

å se på E39 spesielt. Dette henger sammen med at vi her har høy fart og 

høy bruksfrekvens. Det er også her vi finner de aller fleste av de 

alvorlige ulykkene som inkluderer drepte og meget alvorlig skadde. 

Videre viser registrering av årsdøgntrafikk (ÅDT) at ca 20% av 

trafikken er tungtrafikk. E39 har flere av/på-kjørsler som ikke er 

tilpasset veiens fartsgrenser og bruksfrekvens.  

 

2 Trygge bomiljø/nærmiljø 

Generelt må situasjonen i nærmiljøene betegnes som god, men det er 

ikke vanskelig å finne punkter som kan forbedres. Dette kan dreie seg 

om gatelys, gang- og sykkelveier, bedre 

sikring mot utforkjøringer og 

fartsreduserende tiltak. 

 

3 Trygge skoleveier 

Her finner en igjen mange av de samme 

problemene som i pkt. 2 siden skoleveien 

går gjennom bomiljøet. De største 

utfordringene nå er fv.1 til Skåland, fv. 3 fra Handeland til Eik sentrum, 

fv. 3 fra Moen til Hågåslia og fv. 15 fra Hamre til Moi. 

 

4 Sunne holdninger i trafikken 

En vil bare se begrenset nytte og effekt av å utføre fysiske tiltak dersom 

en ikke samtidig kan skape positive holdninger. Det er 

derfor svært viktig å drive holdningsskapende arbeid, 

spesielt blant barn og unge, Men det er kanskje like viktig 

hvordan voksne er gode (eller dårlige!) forbilder. Stikkord 

her kan være: 

- fokus på bruk av hjelm, refleks og bilbelte. 

- velge tilrettelagt gang- og sykkelvei der det finnes, unngå 

farene. 

- voksne må være gode forbilder. 

- aktiv trafikkopplæring i skole og barnehage. 

- bekjempe trafikal ukultur i en del ungdomsmiljøer. 
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Ulykkesstatistikk sammenlignet med datafangst 

 

Når trafikksikkerhetsplanen ble laget i 2000 hadde vi ca 80 ulykker med 

personskade i siste tiårsperiode (1990-99). I løpet av de 8 årene som har 

gått siden da (2000 – 2008) er dette tallet redusert til ca 65. Tilsvarende 

er antall skadde redusert fra ca 120 til ca 95 og antall drepte fra 7 til 4.  

I løpet av de 4 siste årene (2009 – 23.10.2012) har antall ulykker med 

personskade vært 32. Antall skadde i denne perioden har vært 50, og 

antall drepte 2. 

Dette er et noe spinkelt datagrunnlag til å kunne si noe entydig om 

ulykkesbildet, men det en ser er at det ikke er noen særlig endring i 

antall ulykker/skadde/drepte de siste 4 årene sammenlignet med 

perioden 2000 – 2008. 

 

1. Veitype 

Ca 2/3 av ulykkene med personskade skjer langs E39. Dette skyldes 

selvsagt først og fremst en mye høyere trafikktetthet enn på vegnettet 

før øvrig. E39 utgjør 20% av veinettet i kommunen når 

private veier holdes utenfor. Tiltak knyttet til E39 vil derfor 

ha størst effekt mht. drepte og alvorlig skadde. Men dette er 

samtidig de tiltakene som er dyrest å gjennomføre. 

Når det likevel ikke er så mange forslag til tiltak knyttet til 

E39 i forhold til det øvrige veinettet, kan dette gjerne 

forklares med at folk flest er mest opptatt av nærmiljøet og at 

hovedveiene oppfattes som trygge steder å ferdes. 

 

2. Årsak til ulykker 

Snaut halvparten av alle registrerte ulykker skyldes utforkjøringer, men 

disse fører i svært liten grad til alvorlig skade eller død.  

Møteulykkene er atskillig færre i antall, men får ofte et mye 

mer fatalt utfall. Her finner vi front-mot-front 

kollisjonene.  

For fotgjengere viser det seg at faren er større 

for å bli påkjørt når en går langs veien enn når 

en krysser veien. 

  

 

 



Side 10 

 

3. Generelt om datafangsten 

De tunge og omfattende tiltakene er for en stor del knyttet til E39. Dette 

gjelder i hovedsak utbedring av farlige avkjørsler.  

 

Langs fylkesveier og kommunale veier spriker 

innspillene atskillig mer, selv om det også her finnes 

gjengangere: Gatelys, gang- og sykkelveier, nedsatt 

fartsgrense og fartshumper.  

 

  

 

4. Konklusjon 

De store og alvorlige ulykkene skjer i hovedsak langs E39. Det er grunn 

til å tro at vær- og føreforhold spiller en viktig rolle. Mange 

ulykker kan sannsynligvis unngås uten andre fysiske 

tiltak enn redusert hastighet, for dette dreier seg i stor 

grad om holdninger og fornuft, f.eks. å tilpasse farten 

etter forholdene. Men utfordringene blir ikke mindre av 

den grunn.  

 

 

 Hva har vi oppnådd? 

I inneværende planperiode er følgende tiltak utført eller under arbeid: 

Tiltak tilknyttet E39: 

 70-sone innført forbi Moi hotell. 

 Nedsatt fartsgrense til 60 km/t fra Eide forbi bygefeltet på 

Sandsmark. 

 Betongfender Osen - Drangsdalen er skiftet til autovern. 

 

Tiltak tilknyttet andre offentlige veier 

 Fareskilt, riding satt opp i Skålandsvika. 

 Speil som viser møtende trafikk på fv. 15 ved venstresving mot 

stasjonen er satt opp. 

 Innført 30-sone i Lunnan. 

 Innført 40-sone mellom Eik og Lunnan. 

 Gatelys Malåna - Skåland. 

 Fartshump før og etter barnehagen på Eik. 

 Nytt rekkverk, til Ualand gård. 

 Gatelys Helleren - Refsland. 

 Montere nett foran fjellvegg v/Signetødnan på FV. 3. 

 Gang- og sykkelsti Øvre Stranda – Brekkeveien. 
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5 Gjennomførte registreringer 
  

Det ble den 15.2.2012 sendt ut brev til følgende mottakere for å 

kartlegge ønsker og behov vedrørende trafikksikkerhet: 

 

 Lundestranda velforening 

 Marit Sandberg 

 Sissel Dybing Christensen 

 Sakir Bulduk 

 Kiellesvik velforening 

 Leidingshaugen velforening 

 Lunnan velforening 

 Sandsmark velforening 

 Stranda velforening 

 Ualand velforening 

 Hammeren Barnehage 

 Heskestad Barnehage 

 Hovsherad Barnehage 

 Heskestad skole 

 Kiellands minne skole 

 Nygård barneskole 

 Lund ungdomsskole 

 Heskestad idrettslag 

 Hovsherad idrettslag 

 Moi idrettslag 

 Rogaland Kollektivtrafikk 

 FKF 

 Lund arbeiderparti 

 Lund FRP 

 Lund Høyre 

 Lund KrF 

 Lund Senterparti 

 Lund Venstre 

 Lundheim folkehøgskole 

 Trygg Trafikk Rogaland 

 Lund bygdekvinnelag 

 Lund bondelag 

 Lund pensjonistforening 

 Lund revmatikerforening 

 Moi MC-klubb 

 NAF Egersund & Omegn 

 SANA Lund 

 Skåland ungdomsbase 

 Lund helselag 

 Råd for eldre og mennesker 

 Lund skogeigarlag 

 Lund Næringshage AS 
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 LHL Lund 

 Lund kjøre- og rideklubb 

 Haukland velforening 

 Sør-Vest forsikring 

 Heskestad Sau og Geit 

 Lund bygdeungdomslag 

 Lund Sau og Geit 

 OK-sjef 

 Lund lensmannskontor 
 

 

Ved fristens utløp var 14 svar mottatt. Dette var en oppgang på 3 siden 

forrige rullering.  

 

Resultatet av denne datafangsten er systematisert og presenteres i 

vedlegg nr.  I. 
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6 Prioriterte tiltak 
Ved forslag til tiltak er følgende faktorer vektlagt i prioritert 

rekkefølge: 

1. Ulykkesbelastning 

2. Risiko for at en ulykke kan inntreffe 

3. Effekt av tiltaket 

4. Økonomi 

 

 

 

 

 

 

Prioriteringene er delt opp i tre avsnitt. Holdningsskapende arbeid, tiltak knyttet til E-39 og 

tiltak knyttet til alle andre offentlige veier.  

TILTAKENE SOM ER GITT PRIORITET 0, ER TILTAK SOM KREVER ING 

 

      Holdningsskapende arbeid 
 

Her er ingen nye innspill mottatt, men punktene fra forrige plan videreføres. 

 

 Helsestasjonen bes å informere om Trygg Trafikk sitt tilbud om gratis medlemskap i 

”Barnas trafikklubb”. 

 Alle elever, lærere og foreldre oppfordres til å bruke hjelm og refleks. Oppfordringen 

sendes alle skoler og barnehager via adm. og FAU.  

 Helsestasjonen bes om å sette fokus på sikring av barn i bil. 

 Forhindre ulovlig kjøring med moped, snøscooter, ATV og traktor.  

Informasjon til ungdomsgruppen om konsekvenser, og til foreldrene som grensesettere og 

holdningsskapere. 

 Stort møte i regi av FAU/Politi for alle grunnskoleelever og foresatte. 

 

 

Fysiske tiltak 

Forklaringer til tabellene: 

 Første kolonne viser forslag til prioritet. De første tiltakene i hver liste har fått pri=0. Dette 

er tiltak som det knytter seg små eller ingen kostnader til. Nederst finnes en del tiltak med 

pri=99. Dette er tiltak som arbeidsgruppa finner svært vanskelige eller unødvendig å 

gjennomføre.  

 Kolonnen med status viser om et punkt er nytt i denne rulleringen eller et som står igjen 

fra forrige. Utførte tiltak er tatt ut av listene.  

 Noen av de foreslåtte tiltakene er endret i forhold til forslagene fra datafangsten. 
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Tiltak tilknyttet E-39 

pri 
 

sta-

tus 

Stedsangivelse Tiltak 

1 nytt Avkjørsel Moi hotell Utbedre avkjørsel 

2 eks. Jernbaneundergang 

v/Kiwi 

Sikker kryssing for fotgjengere. 

3 eks. Eide - Monen Gang- og sykkelsti. 

4 

 

eks. Avkjørsel v/Råse Bru Utbedre avkjørsel og anlegge venstresvingfelt og 

sperrefelt. 

5 eks. Avkjørsel fv. 501 Utbedre avkjørsel og anlegge avkjøringsfelt. 

6 eks. Hamre - Tronvik Gang- og sykkelsti. 

7 eks. Tronvik Avkjøringsfelt i begge retninger. 

8 eks. Avkjørsel fv. 15, Hamre Utbedre avkjørsel og anlegge venstresvingfelt 

9 nytt Avkjøring v/Heskestad 

kirke/Ellingsbekken 

Utbedring av avkjørsel 

10 eks. Heskestad gard Avkjørsel E39. 

11 eks. Utkjørsel Moi, nordre Tilrettelegge avkjørsel og anlegge avkjøringsfelt. 

12 eks. Avkjørsel Antirust Utbedre avkjørsel til kv. 

 

        Tiltak knyttet til fylkesveier og kommunale veier 

pri sta-

tus 
vei Stedsangivelse Tiltak 

0 nytt fv 3 Råse bru – Eik Forkjørsvei. 

0 nytt fv 3 Brannstasjonen 

– kryss på 

Moen 

Forkjørsvei 

0 eks. 

nytt 

fv 1 Lundestranda Skilte avkjørsler til kommunale veier, 2stk. 

0 nytt fv 5 Handeland-

Sætra 

Redusere fartsgrensen. 

0 eks. kv Forbi Heskestad 

barnehage 

Nedsatt fartsgrense til 30 km/t fra avkjørsel fv 501. 

0 eks. kv Myrbekken 30-sone fra avkjørsel fra fv. 1. 

0 nytt kv Moi sentrum Sikre fri passasje for fotgjengere langs Lundetun. 

0 nytt kv Kryss v/Mega – 

Nordør 

Merke gangfelt 

0 nytt kv Skole/idretts-

omårdet på Moi 

Legge om trafikken, reguleringsplan. 

1 nytt fv 3 Hågåslia Skilte gjennomkjøring forbudt til Holamoen (Hastetiltak). 

Anlegge ny adkomst til industriområdet på Holamoen iht. 

reguleringsplan. 

2 eks. fv 15 Hamre - 

Sentum 

Anlegge fartshumper Kryss stasjonsveien - 

Skårshammeren. Gjennomkjøring forbudt for større 

kjøretøy (Hastetiltak). 

3 nytt kv Eik – Lunnnan Gang- og sykkelsti 

 

4 eks. 

nytt 

fv 16 Ualand Gang- og sykkelsti gamle Handelslaget til samfunnshuset. 

 

5 eks. 

nytt 

fv 3 Eik sentrum Fartshump sør for Hovsherad bedehus. 
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6 eks. fv 1 Lundestranda-

Skåland 

Gang- og sykkelsti 

7 nytt fv 15 Skulevold Gang- og sykkelsti. Skilte Skolevei (Hastetiltak). 

8 eks. fv 3 Eik-Handeland Gang- og sykkelsti 

9 nytt fv Kryss ved 

Heskestad 

skole–

fotballbane-

byggefelt. 

Trafikkfarlig skolevei. 

10 eks. fv 16 Liavad-

Heskestad gard 

Gatelys. 

 

11 nytt fv Handeland – 

Østrem 

Gatelys 

12 nytt  Steingberg – 

Monan . 

Kjørmo 

Gatelys 

13 eks. fv 2 Skåland -

Kjellesvik-Eike 

Gatelys. 

14 nytt fv Gml. boligfelt – 

forbi Ualand 

renseanlegg – 

til vannet. 

Gatelys 

15 nytt fv 15 Nedre Stranda – 

Hamre 

Gang- og sykkelsti 

16 nytt fv 1 Skulevold – 

E39 

Gatelys 

17 nytt fv 3 Moen – 

Handeland 

Gatelys 

99 Nyt

t 

fv 3 Steinbergs-

monan-Rusdal 

Rassikring 

99 nytt Fv 1 Rådhuset Kryss over Fv 1 over til Skulevold 

 eks. 

nytt 

fv 

501 

Eide – 

Sandsmark 

Breddeutvidelse av veien. 

 

 

Andre tiltak: 
 Adgangen til behovsprøvd skoleskyss vurderes årlig i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. Her bør strekningen Lundestranda – Skåland vies spesiell 

oppmerksomhet pga. 80-sone og høy fart. 
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Vedlegg I 

7  Vedlegg 

Resultat av datafangst 
 

Dette er en sammenstilling og systematisering av innspillene som er gitt etter utsending av 

brev til 50 forskjellige mottakere. Journalnr. (j.nr.) i første kolonne svarer til j.nr. i 

kommunens saksebehandlingssystem. Der flere innspill er like eller overlapper hverandre er 

disse samlet under ett punkt, men det er oppgitt flere leverandører. 

 
j.nr. Vei. 

nr. 

Steds-

beskrivelse 

Levert av Problem Forslag til løsning 

 

Egersund grense – Skjeggestad 

12/3151 

12/3497 

12/3816 

Kv. Ualand – Eide Lund felles 

elevråd/ OK-

utvalget/ 

Samarbeids-

utvalget ved 

Heskestad 

skule 

 Gatelys. 

12/3662   Lund venstre  Merke fartshumper. 

12/3816 

 

Fv. Kryss ved 

Heskestad 

skole – 

fotballbane – 

byggefelt 

Samarbeids-

utvalget ved 

Heskestad 

skule 

Trafikkfarlig skolevei  

12/3816 

11/6179 

Kv. Jernbane 

undergang 

v/Heskestad 

skule 

Samarbeids-

utvalget ved 

Heskestad 

skule / Barne-

tråkk 

Heskestad 

skule 

Trafikkfarlig skolevei/ 

trafikkfarlige situasjoner 

når sluse står åpen om 

vinteren. 

Sikrere stenging for trafikk 

 

Skilt: Forbud mot kjøretøy 

12/3816 Kv. Gamle 

handelslaget 

til nytt 

handelslag på 

Ualand 

Samarbeids-

utvalget ved 

Heskestad 

skule 

 Øke prioritet på gang- og 

sykkelsti. 

12/3816 

12/5085 

12/3497 

Kv. Vartdal plast - 

Refsland 

Samarbeids-

utvalget ved 

Heskestad 

skule/ OK-

etaten/ OK-

utvalget 

Trafikkfarlig skolevei Redusere fartsgrense 

(30km/t/40km/t) 

12/3816 Kv. Vartdal plast  Samarbeids-

utvalget ved 

Heskestad 

skule 

 

 Fysisk skille mellom 

fortau og vei. 
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12/3816 Fv. 

501 

Eide – 

Sandsmark 

Samarbeids-

utvalget ved 

Heskestad 

skule 

 Breddeutvidelse/gang- og 

sykkelsti. 

12/5085 Kv. Vartdal plast - 

Refsland 

OK-etaten Farlig skolevei Skilte skolevei i begge 

ender av veien. 

12/5087 E39 Eide – 

Jernbanebru 

sør for Eide 

Miljøvern-

leder Philip 

Mellison 

Mye kryssing av 

elg/hjort/rådyr 

Sette opp skilt 

12/3900 E39 Drangsdalen NAF avd. 

Egersund og 

Omegn 

Mye steinmasse fra 

utvidelsen i 2004 er 

lagret i nærområdet. Økt 

trafikk av vogntog med 

”liten motor”. 

Utvide eksisterende 

krabbefelt med ca. 1km. 

Forlenge det til området 

ved kjettingpåleggings-

plassen 
 

Hovsherad (Råse bru – Sirdal grense) 

12/3151 

12/3497 

12/3662 

Fv. 5 Handeland – 

Sætra 

Lund felles 

elevråd/ OK-

utvalget/ 

Lund venstre 

 Gatelys. 

12/3497 

12/3498 

12/3662 

Kv. Eik – Lunnan OK-utvalget/ 

Kiellands 

Minde skole/ 

Lund venstre 

 Gang- og sykkelsti. 

12/3497 

12/3498 

08/7220 

12/4070 

Fv. 3 Eik sentrum OK-utvalget/ 

Kiellands 

Minde skole/ 

Hovsherad 

idrettslag/ 

Eldrerådet 

 Anlegge fartshump ved 

40-sonens begynnelse 

(v/bedehuset). 

12/3497 

12/3662 

Fv. 5 Handeland – 

Sætra 

OK-utvalget/ 

Lund venstre 

 

 Redusere fartsgrensen. 

12/3662 

12/4070 

Fv. 3 Råse bru – Eik 

sentrum 

Lund venstre 

/Eldrerådet  

 

 Gang- og sykkelsti. 

12/3662 Fv. 3 Råse bru – 

Hovsherad 

Lund venstre 

 

 

 Gatelys. 

12/3662 Fv. 5 Handeland – 

Sætra 

Lund venstre 

 

 

 Gang- og sykkelsti. 

12/3662 Fv. 5 Handeland – 

Sætra 

Lund venstre 

 

 

 Bredere vei. 

12/3662 Fv. 3 Råse bru – 

Hovsherad 

Lund venstre 

 

 

 Forkjørsvei. 

12/3662   Lund venstre 

 

 

 Merke fartshumper. 
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12/2949 

 

 

 

 

 

 

 

FV. 3 Råse bru – 

Holamoen 

industri 

Lena A. Moen 

Grude 

Smal vei, vei går 

igjennom gardstun, uten 

lys, ingen gang-

/sykkelsti, høge og 

ødelagte asfaltkanter, 

ingen veiskulder å sykle 

på, skolevei, ingen 

fotgjengerovergang, må 

krysse inn/utkjøring til 

industriområdet, mye 

tungtrafikk. 

Ny vei. 

09/8355 Kv. Åsen – Monan 

(over 

Steinberg) 

Britt Linda 

Røyland 

Steinberg/ 

Ragna 

Varhaug/ Hans 

Steinberg/ 

Aina Mysse 

Bjørkeland/ 

Gunlaug 

Steinbeerg/ 

Ingolf Bore/ 

Britt Mari 

Sandsmark/ 

Thorbjørn 

Steinberg 

Veldig mørkt om 

vinteren for elever som 

går og sykler. 

Dårlig vei, vanskelig å 

brøyte. Høg hastighet. 

Gatelys 

 

Busskur 

12/4070 Fv. 3 Eik sentrum 

og sørover 

Eldrerådet Konflikt mellom 

biltrafikk, fotgjengere og 

syklister. 

Fartsdemper eller opphøyd 

gangfelt. 

12/4070 Fv. 5 Handeland – 

Sætra 

Eldrerådet Konflikt mellom 

biltrafikk, fotgjengere og 

syklister. 

Fartsdemper eller opphøyd 

gangfelt. 

08/7221 Fv. 3 Handeland – 

Eik 

Hovsherad 

idrettslag 

 Gang- og sykkelsti 

 

Moi (Skjeggestad og sørover) 

12/3084 E39 Moi hotell Lund bygde-

kvinnelag 

Farleg 

innkjørsel/utkjørsel. 

 

12/3084 

12/3497 

Fv. 1 Hammeren 

barnehage 

Lund bygde-

kvinnelag/OK-

utvalget 

 Merke fotgjengerfelt. 

12/3084 

12/3497 

12/3662 

12/4070 

Fv. 1 Rådhuset – 

Skulevold 

Lund bygde-

kvinnelag/OK-

utvalget/ Lund 

venstre/ 

Eldrerådet 

 Merke fotgjengerfelt. 

12/3084  

12/4070 

Fv. 1 Kryss inn til 

Skulevold 

Lund bygde-

kvinnelag/ 

Eldrerådet 

Trafikkfarlige 

situasjoner. 

Busstopp/busslomme. 

12/3497 

12/4070 

Fv. 3 Mega – 

NorDør 

OK-utvalget/ 

Eldrerådet 

2 farlige kryss i området. Skilting, gangfelt, påbudt 

kjøreretning. 
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12/3497 Kv. Skole/idretts-

område på 

Moi 

OK-utvalget Trafikkfarlige 

situasjoner 

Legge om trafikken, 

reguleringsplan. 

12/3497 Fv. 3 Moen – 

Haukland 

OK- utvalget  Gang- og sykkelsti. 

12/3497 Fv. 3 Moen – 

Haukland 

OK-utvalget  Ny avkjørsel til Holamoen 

industriområde. 

12/3497 Fv. 15 Skulevold OK-utvalget Stor trafikk mengde og 

stor belastning av 

tungtrafikk. 

Redusere fartsgrensen til 

40 km/t. 

12/3497 

12/4070 

Fv. 15 Skulevold OK-utvalget/ 

Eldrerådet 

Stor trafikk mengde og 

stor belastning av 

tungtrafikk. 

Gang- og sykkelsti. 

12/3497 

12/4070 

Fv. 15 Nedre Stranda 

– E39 

OK-utvalget/ 

Eldrerådet 

 Gang- og sykkelsti.. 

12/3662  Skjerpeskogen 

– Holamoen 

Lund venstre  Gang- og sykkelsti. 

12/3662 

12/5084 

12/3844 

Fv. 3 Hågåslia – 

Moen 

Lund venstre/ 

OK-etaten/ 

Bjørn Kjørberg 

Mørk og smal vei. Gatelys. 

12/3662 Fv. 1 Hammeren 

barnehage – 

Olabakken 

Lund venstre  Undergang/gangfelt. 

12/3662   Lund venstre  Merke fartshumper. 

12/3796 Kv. Krossen – 

Skåland 

ungdoms-

senter 

Bufetat region 

vest 

 30 km/t sone. 

12/3796 Fv. 1 Skåland Bufetat region 

vest 

 Omlegge Fv. 1 – veikryss i 

Skålandskrossen. 

12/3796 Fv. 1 Skåland og 

Skåland 

ungdoms-

senter 

Bufetat region 

vest 

 Snuplass for store kjøretøy 

og busser. 

12/3914 Fv.1 Lundestranda 

– Skåland 

Lærerpersonal

et ved Skåland 

ungdoms-

senter 

 Økt prioritet av gang- og 

sykkelsti. 

12/3914 Fv. 1 Søndre av og 

påkjørsel på 

Lundestranda 

Lærerpersonal

et ved Skåland 

ungdoms-

senter 

 Bedre merking/varsling. 

12/3914 Fv. 1 Skålands-

krossen 

Lærerpersonal

et ved Skåland 

ungdoms-

senter 

 Sikringstiltak bla. i forhold 

til bekk. 

10/981 

 

Fv. 2 Kjellesvik Lund felles 

elevråd 

 Flere gatelys 

12/4070  1-2-3 ved 

Mega 

Eldrerådet  Lede gangtrafikk til 

fortauet, og ikke forbi 

bensinpumpene. 
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12/4070 Fv. 3 Busstopp Moi Eldrerådet  Sikre busstopp med 

merking 

12/4070 Fv. 3 Busstopp Moi Eldrerådet  Fotgjengerfelt over veien 

mellom fortau og busstopp 

12/4070  Nordre 

utkjøring fra 

Mega 

Eldrerådet  Gangfelt 

12/2949 

 

E39 Avkjørsel v/ 

Råse bru 

Lena A. Moen 

Grude 

 Utbedring av krysset. 

Legge til rette for ny 

avkjørsel til ny vei inn til 

Holamoen. 

12/4070 Fv. 1 Hammeren 

barnehage 

Eldrerådet Konflikt mellom 

biltrafikk, fotgjengere og 

syklister. 

Fartsdemper eller opphøyd 

gangfelt. 

12/4070 Fv. 1 Ved rådhuset Eldrerådet Konflikt mellom 

biltrafikk, fotgjengere og 

syklister. 

Fartsdemper eller opphøyd 

gangfelt. 

12/4070  Stasjons-

området på 

Moi 

Eldrerådet Konflikt mellom 

biltrafikk, fotgjengere og 

syklister. 

Fartsdemper eller opphøyd 

gangfelt. 

12/4070 Fv. 1 Stasjonsveien Eldrerådet Konflikt mellom 

biltrafikk, fotgjengere og 

syklister. 

Fartsdemper eller opphøyd 

gangfelt. 

12/3844 Fv.  3 Holamoen Bjørn Kjørberg Trafikkfarlig Utbedring av bro over 

Hellebekken. 
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Vedlegg II 

Tematisk oversikt over prioriterte tiltak. 
 

Liste nr. 1: Avkjørsler fra E-39 

pri 
 

sta-

tus 

Stedsangivelse Tiltak 

1 nytt Avkjørsel Moi hotell Utbedre avkjørsel 

4 eks. Avkjørsel v/Råse Bru Utbedre avkjørsel og anlegge venstresvingfelt og 

sperrefelt. 

5 eks. avkjørsel fv 501 Utbedre avkjørsel og anlegge avkjøringsfelt 

7 eks. Tronvik Avkjøringsfelt i begge retninger 

8 eks. Avkjørsel fv 15, Hamre Utbedre avkjørsel og anlegge venstresvingfelt 

9 nytt Avkjøring v/Heskestad 

kirke/Ellingsbekken 

Utbedring av avkjørsel 

10 eks. Heskestad gard Avkjørsel 

11 eks. Utkjørsel Moi, nordre Tilrettelegge utkjørselen bedre for tunge kjøretøyer 

12 eks. Avkjørsel Antirust Utbedre avkjørsel til kv. 

 

Liste nr. 2: Gatelys langs fv/kv: 

10 eks. fv 16 

 

Liavad- 

Heskestad gard 

Gatelys 

11 eks. 

nytt 

 Handeland - 

Østrem 

Gatelys 

12 nytt  Steinberg – 

Monan, Kjørmo 

Gatelys 

13 eks. 

nytt 

fv. 2 Skåland – 

Kjellesvik-Eike 

Gatelys 

14 nytt  Gml. boligfelt – 

forbi Ualand 

renseanlegg til 

vannet. 

Gatelys 

16 nytt fv 3 Skulevold – 

E39 

Gatelys 

17 nytt fv 3 Moen - 

Handeland 

Gatelys 

 

Liste nr. 3: Gang- og sykkelsti langs fv/kv: 

3 nytt kv Eik – Lunnan Gang- og sykkelsti 

4 eks. 

nytt 

fv 16 Ualand Gang- og sykkelsti gamle Handelslaget til 

samfunnshuset 

6 eks. fv 1 Lundestranda-

Skåland 

Gang- og sykkelsti 

7 nytt fv 15 Skulevold Gang- og sykkelsti. Skilte skolevei (hastetiltak). 

8 nytt fv 3 Eik-Handeland Gang- og sykkelsti 

9 nytt fv 15 Nedre Stranda – 

Hamre 

Gang- og sykkelsti 
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Liste nr. 4: Fartshumper langs fv/kv: 

2 eks fv 15 Hamre - 

Sentrum 

Anlegge fartshumper Kryss stasjonsveien - 

Skårshammeren. Gjennomkjøring forbudt for større 

kjøretøy (Hastetiltak). 

5 eks. 

nytt 

fv 3 Eik sentrum Fartshump sør for Hovsherad bedehus  

 


