
Hafslo Bygdalag 
v/ Olav Terje Hove 
Lyngmo 33 
6869 Hafslo 
 
 
Luster kommune 
Rådhusvegen 1 
6868 GAUPNE    
 
          Hafslo 04.11.2017 
 
 

Innspel til trafikktryggingstiltak Bakkingavegen og kryss i Hafslo 
sentrum 
 
Hafslo Bygdalag vil på vegne av innbyggjarane våre komme med trafikktrykkingstiltak på 
Bakkingavegen og krysset i Hafslo sentrum inn på FV 337. 
 
Bakkingavegen er ein mykje trafikkert veg.  Spesielt aksen Hafslo sentrum og til / frå byggjefelt. Med 
det nye Beheim 2 feltet vil det bli auke i trafikken både i utbyggjingsfasen og etter kvart som feltet 
vert utbygd.  
 
Skuleelevar går langs vegen og kryssar vegen nede i sentrum. Der kryssar også skuleelevar og 
barnehageborn frå bustadfeltet ved Buene.  
 
Fartsgrense på strekninga har vorte endra til 30 sone frå krysset ved Klokkesteinvegen og ned til 
sentrum. Farten vart dempa noko med dette, men det er to «langstrekker» på strekninga og ein ser 
at farten ofte vert høg, spesielt i nedoverbakken mot krysset.  

Sjølve krysset ved sentrum fungerer heller ikkje tilfredsstillande med tanke på tryggleik for mjuke 
trafikkantar. Ein av utfordringane slik det er tilrettelagt i dag er dårleg sikt på staden der gåande 
kryssar vegen. Kjem ein gåande oppover frå barnehage og skuleområdet er det spesielt dårleg sikt, 
og ein må gå heilt ut i vegen for å sjå om det kjem bilar.  Ein annan utfordring er at krysset manglar 
fotgjengar overgang, og ein tredje utfordring er at vegen smalnar nedst mot krysset der bilar og 
mjuke trafikkantar ferdast tett på ein annan. Heile krysset og trafikksituasjonen der meiner me må 
inn på reguleringsplan for vidare arbeid.  

Hafslo Bygdelag meiner at vegen må inn på trafikktryggingsplan og takast med i budsjettarbeidet for 
vidare arbeid med å gjere det tryggare for gåande langs vegen, eksempelvis etablere gang og 
sykkelfelt. Vegen og løysinga for krysset bør regulerast og planleggjast på nytt med sikte på å 
etablere ein tryggare og betre fungerande trafikksituasjon.  
 
I første omgang og som ein snarleg løysning ynskjer me at det vert sett inn fartsdempande tiltak for å 
gjere dette til ein tryggare skuleveg. Me ber Luster Kommune om å opprette fartsdemparar på 
strekninga Hafslo sentrum til kryss ved Klokkesteinvegen.  
 
Med helsing 
 
Olav Terje Hove 
For Hafslo Bygdalag 



 


