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Økonomiske verdier veier tydeligvis tyngre enn 
menneskelige verdier i jakten på en ny E-39-korridor
Jeg leser at Vegvesenet nå har 
bestemt seg for enten en korridor 
opp Høylandsdalen eller Drageda-
len. Korridorene som ville påvir-
ket mennesker og vilt i minst grad 
er fjernet fra de videre planene. 
Økonomiske verdier veier tyde-
ligvis tyngre enn menneskelige 
verdier i jakten på en ny E-39-kor-
ridor. 

Tilknytningen til stedet vi kom-
mer fra opplever jeg at står enormt 
sterkt blant dalbefolkningen. Folks 
livsverk står i fare for å bli rasert 
om planene som nå er kommet 
frem, blir realisert. Det er ikke ba-
re å flytte og starte opp en annen 
plass slik mange utenforstående 
tror. Det ligger hundretusenvis av 
arbeidstimer bak de fantastiske 
gårdene og kulturlandskapene i 

dalene. Å viske disse bort med 
et pennestrøk, er for meg utrolig 
trist.

Alternativet som fulgte dagens 
E-39 rute langs Iddelandsvannet 
er borte. Dette alternativet var 
det desidert beste med tanke på 
hensynet til både berørte og vilt. 
Trekkrutene for hjort og elg ville 
ikke blitt berørt mer enn de allere-
de er, naturinngrepene fra Statens 
Vegvesen ville blitt holdt til et 
minimum på denne strekningen 
og lite dyrkamark ville gått tapt. 
Hvorfor er dette alternativet borte?  
Eventuelt hvor mye mer ville det 
kostet å legge veien langs Idde-
landsvannet?

En ting som er sikkert, er at 
man ville spart grunneiere og 

samfunnet i form av skattbar 
inntekt for tapte jakt- og jordbruk-
sinntekter. Bare elg og hjorteres-
sursen som sokner til de to dalfø-
rene (Dragedalen Viltlag) genere-
rer årlig en kjøttverdi på tett under 
en halv million! (hjorteviltregiste-
ret, 2015) Verdien på beite og dyr-
kamarka er uvurderlig. Markedet 
for å selge naturopplevelser som 
jakt, fiske og naturveiledning er 
stadig økende, og området her er 
midt i blinken for slike aktiviteter. 
Samt har du de verdiene man ikke 
kan sette en prislapp på. Vi som 
bor i dalene trenger ikke sette oss i 
bilen å kjøre til naturopplevelsene, 
vi har dem rett utenfor husdøra, 
enn så lenge.

Ved å legge en firefelts motorvei 
opp en av disse dalene vil man 

sette alle disse verdiene i fare. 
Når jeg ser de nye planene, er 
det ikke lagt inn tunnel i noen av 
dalførene. I Dragedalen er to av de 
mest brukte vilttrekkene fra nord 
til sør fullstendig avskåret. Hva 
tenker Statens Vegvesen å gjøre 
med dette? Blir det viltovergang? 
Viltoverganger fungerer ikke, viltet 
oppfatter det som noe unaturlig 
og vil ikke bruke det. Et eksempel 
på dette er en viltovergang som 
ble satt i 2005 i Råde kommune på 
Østlandet. Her satte kommunen 
opp viltkamera for å dokumenter 
hvor mange elg som brukte over-
gangen. I løpet av 7 måneder had-
de det kun passert 2 elg. (NRK, 
2011) Trekkrutene er livsviktige 
for elg og hjort for å opprettholde 
en god genflyt i mellom bestande-
ne. Om ikke viltet finner en annen 

rute, økes risikoen for innavl og en 
allerede dårlig elgbestand får det 
enda tøffere.

Det man vet fungerer, er tun-
neloverganger. Her opprettholdes 
trekket slik det alltid har vært, og 
viltet blir tryggere på å bevege seg 
over. Flere av dagens vilttrekk går 
direkte over en tunnel. Ny firefelts 
motorvei bør vi ha, men ikke på 
bekostning av alt annet. Jeg tror 
det er lurere å investere nok pen-
ger nå til en skikkelig vei som øde-
legger minst mulig, enn å betale 
dyrt i all fremtid for feil man gjør 
nå. Som for eksempel dagens E39, 
som ble åpnet for mindre enn 10 
år siden. 

EIVIND KVINLAUG

tekst

Betraktninger rundt bygging av E-39 opp Høylandsdalen eller Dragedalen

Det blir flere og flere eldre i trafikken
De fleste vet at de yngste bilfører-
ne er mest utsatt for ulykker i tra-
fikken – der aldersgruppen 18-24 
er spesielt utsatt. Ulykkestallene 
viser at risikoen er «normal» for 
den voksne generasjonen etter  
at ungdomsalderen er tilbakelagt, 
men så stiger den for de eldre. 

Eldre er en utsatt gruppe når  
vi snakker om trafikkulykker. 
Samtidig er det viktig å få med at 
eldre er forskjellige, akkurat som 
alle andre trafikanter. Mange el-
dre er gode til å kjøre bil, flinke til 
å bruke refleks og har god  
helse og selvinnsikt i egne ferdig-
heter.

Men når vi ser på statistikk for 
bilførere som er 65-74 år, er ulyk-
kestallene høye. For bilførere over 
75 år er ulykkestallene dessverre 
enda høyere, nesten på nivå med 
ungdommene.

For aldersgruppen 65+ har de 
siste 15 årene vist en svak, men 
jevn nedgang i antall trafikkdrep-
te. 2013 og 2014 viste høye ulyk-
kestall, mens de foreløpige tallene 
fra 2015 heldigvis igjen tyder på 
at nedgangen fortsetter.

I 2014 var ca. 25 prosent av de 
trafikkdrepte over 65 år. I 2015 
var andelen ca. 20 prosent.

Flere eldre i trafikken
Antall eldre over 75 år som har 
førerkort har femdoblet seg de 

siste 10 årene. Dette skyldes en 
økende andel eldre i befolkningen 
generelt, og det viser også at eldre 
ønsker å fortsette å være i aktivitet 
med ulike reiser og ferier. 

For 10 år siden var det ca. 
100.000 førerkortinnehavere 
over 75 år i Norge. Nå er antallet 
ca. 500.000 – en enorm økning. 
Økningen vil nok fortsette, da 
andelen som har førerkort i  
aldergruppene som nærmer seg 
75 år er meget stor i forhold til 
tidligere.

Dødsraten for bilførere over 75 
år er i dag fem ganger høyere enn 
for gjennomsnittsbilisten. Ulyk-
ker der eldre trafikanter er invol-
vert får oftere et fatalt utfall enn 
for ulykker der yngre er involvert. 
Kroppen tåler rett og slett mindre 
med årene.

Vi må være forberedt på at det 
økende antallet eldre i trafikken 
også kan vises i ulykkesstatistik-
ken. Men vi må også forebygge 
best mulig.

Hva kjennetegner eldres 

situasjon som trafikanter?

Mange eldre opplever redusert 
helse og fysikk. Dette kan gå ut 
over for eksempel syn, hørsel, 
mobilitet, reaksjonstid og hukom-
melse.

Kanskje kjører man sjeldnere 
bil, og får dermed mindre trening 

mht kjøreferdigheter. Jevnlig ved-
likehold/trening gir bedre ferdig-
heter og mer trygghet.

Ulykkestyper for eldre
Flest eldre dør i ulykker med bil, 
enten som førere eller som pas-
sasjerer. Det er også høye tall for 
de som er utsatt for påkjørsler av 
bil, buss og trikk. Tallene er for 
lave mht eldres refleksbruk. Ofte 
er det dessverre en sammenheng 
med påkjørsler her.

Der eldre blir påkjørt av en bil, 
viser statistikken at bilfører også 
ofte er en eldre person.

Temaet venstresving i kryss er 
viktig å merke seg. Mange eldre 
kolliderer med møtende biler 
når de skal svinge på eller av en 
vei – situasjoner der de krysser 
motgående kjørebane og har vi-
keplikt. Ulykkene skjer ofte fordi 
den eldre enten ikke har sett mø-
tende trafikk eller har feilvurdert 
avstand og fart.

Hva kan vi gjøre?
Mange eldre ønsker å friske opp 
kunnskaper om trafikk – og spe-
sielt bilkjøring. Trafikkmengden 
øker, nye motorveier bygges, det 

bygges nye rundkjøringer og 
plandelte kryss o.l.

De populære kursene «Bilfører 
65+» er nå tilbake og kan anbefa-
les. Etter tre år uten kurstilbud er 
det nå full fart igjen med kursing. 
Statens Vegvesen holder måned-
lig kurs ved sine trafikkstasjoner 
i Flekkefjord og Mandal, ingen 
i Lyngdal foreløpig – men altså 
mange tilbud rundt en halvtimes 
kjøring østover eller vestover.
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 KOMMENTAR: ELDRE I TRAFIKKEN

Antall eldre over 75 år som har førerkort har femdoblet seg de siste 10 årene.  

Hvilke hensyn må tas?
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