
     Alvorlig fare for ulykker på fylkesvei 45 ved hyttefeltene på Bjørnevann 
 
Kjære Ordfører Steinar Kyrvestad i Valle kommune 
  
Undertegnede representerer en komite utgått av hyttefolket på Bjørnevann. Kommunens egne tall 
viser at det er 326 hytter i dette området.  
 
Mange av våre hyttenaboer melder om at høy fart har forårsaket farlige situasjoner på 
veistrekningen og mange føler ubehag ved å gå langs veien.  
 
Belastning og fart på strekningen gjennom våre hytteområder på Bjørnevann har vært sterkt økende 
de siste årene. Siden standarden på veien er forholdsvis god er farten høy og flere bruker veien som 
gjennomfartsvei. Det har også blitt flere store biler på FV 45 med utfordringer i forhold til passering 
enkelte steder.  
 
Spesielt barn og andre myke trafikanter er naturlig nok utsatt og mange parkeringsplasser direkte 
ved veien fører til farlige situasjoner når kryssing av veien eller på/avkjøring skjer på en veistrekning 
med høye hastigheter. I tillegg er det badeplasser hvor barn krysser veien med de farer det 
innebærer.  
 
Spesielt vinter og påske er utfordrende med høye brøytekanter og minimal oversikt. 
Sommertrafikken har også tatt seg opp med mye trafikk med bla store bobiler.  
 
Etter mange innspill, og uro knyttet til farlige situasjoner på veien, ble det foretatt en undersøkelse 
på hyttefeltets hjemmeside hvor et stort antall har bedt om at dette problemet tas tak i og tiltak 
igangsettes.  
 
Dette er en første henvendelse for å melde vår bekymring og uro for når den første ulykken, med 
personskade, inntreffer. Vi vil gjerne få møte Ordføreren for å utdype alvoret i situasjonen og 
hvordan vi i fellesskap kan arbeide videre med denne viktige saken.  
 
Undertegnede kan møte på kommunehuset fortrinnsvis fredag ettermiddag hvis det er mulig.  
 
Vi vil for øvrig takke ordføreren for den oppfølgingen vi får fra Valle kommune.  
 
 
Øystein Sangvik 
Representant for trafikksikkerhetsgruppen for hyttenaboer på Bjørnevann.   
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