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Fv. 456 Hølleveien - Tangveien - Søgne kommune - Gangfelt
Viser til oveNendt brev fra Kristin o €2Frik Spieler datert 10.04.2012 med sc,knad orn å se pa

fotgjengerovergangen fra Tangveien og over Hølleveien ved Tangvall i Søgne.
Det er i dag bygd en undergang under fv. 456 —1-1,alleveiensom er beregnet for at blant annet myke
trafikanter som bor ved Tangveien/Toftelandsveien skal bruke som adkomst til de ulike aktiviteter på
motsatt side. Ikke alle ved Tangveien benytter seg av denne da de finner det lettere å krysse
Hølleveien ved dagens fotgjengerovergang fra Tangveien. Det vil alltid være noen som tar den veien
som en føler er "raskest".
Statens vegvesen vil ikke gjøre noe videre med gangfeltet over fv. 456 fra Tangveien, eller fierne det
da det fortsatt brukes av flere og det er lagt etter gjeldende kriterier for noen år tilbake. Det er
forståelig at det til tider kan ære vanskelig å krysse over gangfeltet, da ikke all biltrafikk tar like mye
hensyn til fotgjengerne. Det vil alltid være noen som ikke viser like mye hensyn ovenfor myke
trafikanter, men en skal også følge regelverket om at en skal tilpasse seg etter de forholdene som er på
stedet og forstå at når en kjører gjennom et tettbebygd strøk, kan det være gående ved vegbanen.
Gangfeltet har også trafikkøy som gjør det lettere for fotgjengere å krysse over gangfeltet. En kan
krysse halve gangfeltet for så å stoppe og se seg til sidene, og se om det klart for så å gå videre.
Strekket der gangfeltet er plassert er ganske flatt og oversiktlig. I tillegg er det sjekket opp i at
belysning er i orden ved krysningspunktet, noe som det er.
Ut ifra dette kan det opplyses om at vi ikke gjør noe mer med gangfeltet i denne omgang.
Dette til orientering.
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