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Svar på henvendelse - fv. 45 - Bjørnevann - Valle kommune 

Viser til mottatt epost, datert 09.10.18. Beklager sent svar. 

 

Strekningen du viser til har en trafikkmengde på 350 kjøretøy pr. årsdøgn (2017). Vegen har 

i dag generell fartsgrense 80 km/t. Det er registrert 2 politirapporterte trafikkulykker med 

lettere personskader de 10 siste årene på fv. 45 ved Bjørnevann.  

 

Fartsgrense 

Særskilt fartsgrense på det offentlige vegnettet fastsettes av kriterier gitt av sentrale 

myndigheter og vi er forpliktet til å følge disse, bl.a. for at bilistene skal ha ens forståelse for 

fartsgrenser over hele landet. Gjeldende retningslinjer for fastsettelse av særskilt fartsgrense 

skal gjenspeile aktivitetsnivået langs en veg, og det legges stor vekt på antall avkjørsler til 

boliger, forretninger, industrivirksomheter og skoler i disse. 

 

Det er kommet nye fartsgrensekriterier som ble gjeldene fra 01.11.18. Veger med blandet 

funksjon er hovedsakelig veger utenfor tettbebygd strøk. Fartsgrense 50 km/t og lavere er 

forbeholdt tettbebygd strøk og derfor ikke vurdert i denne saken. 

 

Trafikantene skal være kjent med at 80 km/t er den generelle fartsgrensen utenfor 

tettbebygd strøk. Strekninger med 60 km/t bør som oftest være lette for trafikantene å 

kjenne igjen på grunn av bebyggelse, avkjørsler og lokal aktivitet med mye gang/sykkel-

aktivitet langs vegen.  

 

Strekningen tilfredsstiller ikke kriteriene for nedsettelse av fartsgrensen til 60 km/t i hverken 

de nye eller gamle fartsgrensekriteriene. Det er for lite bebyggelse og aktivitetsnivå langs 

vegen, i tillegg til at trafikkmengden er lav. Det anses som svært sannsynlig at det er 

sesongbasert økning av trafikkmengden på grunn av hyttebruk. Dette betyr at majoriteten av 

trafikken vil bestå av lokalt kjente som er bevisst på forholdene langs strekningen. 
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Nedsettelse av fartsgrensen på lengre strekninger med lite bebyggelse vil erfaringsmessig 

føre til at trafikantene ikke vil respektere og overholde fartsgrensen. Erfaringer viser at 

fartsnivået ofte gjenspeiler miljøet og omgivelsene. Fartsgrenser som ikke virker logisk for 

bilistene vil gi store muligheter for at hastighetsnivået er mye høyere. Dette vil igjen skape 

en falsk trygghet for spesielt myke trafikanter som vil senke sin aktsomhet.  

 

Skilting 

Krav om oppsetting av fareskilt er angitt i normalbestemmelsene. For øvrig skal behovet for 

fareskilt vurderes nøye etter forholdene på stedet og de bestemmelser og retningslinjer som 

er gitt for anvendelse av skiltet. Fareskilt anvendes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide 

av kjørende som ferdes eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra 

trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.  

 

Statens vegvesen har vurdert strekningen og kommet frem til at det ikke vil bli skiltet med 

fareskilt. Skilt 142 «Barn», som du har skissert i din henvendelse, skal kun anvendes i 

forbindelse med anlegg for barn, som skole, barnehager og lekeplasser. Skiltet skal ikke 

brukes for å varsle om myke trafikanter som ferdes langs vegen. Skilting i seg selv gir ingen 

fysisk beskyttelse, og kan heller være med på å skape en falsk trygghetsfølelse ved at en 

trafikkgruppe senker sin aktsomhet.  

 

Vi vil også nevne at trafikantene må avpasse farten etter vegens geometri og lokale steds- 

og værforhold jf. vegtrafikkloven § 3 og § 6. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte kan Statens vegvesen ikke imøtekomme deres ønske om 

fartsreduksjon og skilting ved Bjørnevann på fv. 45. Våre vedtak vil ofte være kompromisser 

der trafikksikkerheten vektlegges høyt, men hvor også andre momenter må tas hensyn til. 

 

Vi vil til slutt nevne at skiltvedtak er en lokal forskrift, og gis således ikke klageadgang iht. 

Forvaltningslovens §§ 28-36. 

 

 

Vegavdeling Agder seksjon for trafikksikkerhet og vegforvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anne Grete Tofte 

Seksjonsleder                                                                                  Julie Tversland 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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