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VILT I TRAFIKKEN

FO
TO

: 
A

N
N

E 
K

A
R

IN
 A

N
D

ER
SE

N

Det smeller aller 
mest langs kysten
Det er langs de mest trafik-
kerte veiene ved kysten det 
oftest er viltpåkjørsler. 

I Arendal er det særlig E18, men 
også de svært trafikkerte fylkes-
veiene 410 mot Tvedestrand, 420 
mot Grimstad, 407 Bjorbekk–

Påkjørsel av rådyr
Påkjørsel av elg
Påkjørsel av hjort

Vik, 408 over Rykene og 409 på 
Tromøy er utsatt for viltpåkjørsler. 
Nær alle registrerte tilfeller har 
skjedd på disse veiene. 

I de fleste kystkommunene er 
det E18 som er mest ulykkesutsatt. 
I Risør er det påfallende få vilt-
ulykker på E18, men desto flere på 
fv. 416 fra E18 og ned til Risør.

Også fv. 420 som gamle E18 he-
ter nå videre vestover, har en stor 
andel. Innover i landet, særlig langs 
riksvei 9 gjennom Setesdal er det 
også mange hendelser. 

I kommunene Birkenes, Fro-
land og Åmli er det også gjen-
nomfartsårene som er mest ut-
satt. 

Ulykkene er markert på dette 
kartet fra hjorteviltregisteret, 
hvor de aller fleste ulykkene 
med påkjørsel av elg, hjort og 
rådyr de tre siste årene er regis-
trert.

Viltkontaktene i hver kom-
mune rapporterer inn alle tilfel-
ler de får melding om, hvor kjø-
retøy og hjortevilt er involvert.

Det gjelder uansett om dyret 
blir skadet, drept eller løper 
inn i skogen uten å bli funnet. 
Som kartet viser, er det svært 
mange rådyr som påkjørt, men 
antall elg øker innover i landet.

ARENDAL: Det er nå sammenhengende 
midtrekkverk over sju mil fra Baneheiatun-
nelen i Kristiansand til Stølen øst for Aren-
dal. Rekkverket på den 2,4 kilometer lange 
strekningen mellom Harebakken og Stølen 
ble tatt i bruk onsdag. – Det er viktig for tra-

fikksikkerheten i Agderfylkene, sier avde-
lingsdirektør Erling B. Jonassen (t.v.) i Sta-
tens vegvesen. Istedenfor å anlegge et nytt 
og kostbart midtrekkverk, har Statens veg-
vesen brukt betongblokker som har stått i 
Vestfold, hvor det nå bygges firefelts motor-

vei. – Midtrekkverket har først reddet liv i 
Vestfold. Nå skal det redde liv i Arendal. Da 
er vi et lite stykke nærmere målet om møte-
fri E18/E39 mellom Oslo og Stavanger, sier 
regionalveisjef Kjell Inge Davik. Midtrekk-
verket blir stående i minst seks år.

Nytt midtrekkverk på E18 skal redde flere liv
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Tre personer i midten av 20-åre-
ne er pågrepet etter at Spare-
Bank 1s filial på Gråtenmoen i 
Skien ble ranet onsdag etter-
middag. – Alle tre ble pågrepet i 
nærområdet, og de er mistenkt 

for å stå bak ranet. De ble ikke 
pågrepet på samme sted. Alle er 
fra Grenland, sier operasjonsle-
der Arne Gunnar Tollehaugen i 
Telemark politidistrikt.  (©NTB)

Tre pågrepet etter bankran 

Agderforskning har færre 
forskere som bor i Arendal. 
Det skal være bakgrunnen 
for at de nå har sagt opp 
en 12 år lang leiekontrakt i  
Eurekabygget. 

TARALD REINHOLT AAS
tarald.reinholt.aas@agderposten.no

Agderforsknings avdeling i 
Arendal ble opprettet i no-
vember 2010.  I 2011 var fors-
kningsinstitusjonen tidlig ute 
med å tegne seg på som leie-
taker i det da planlagte Eure-
kabygget. 

Nylig sendte Agderfors-
kning oppsigelsen på leiefor-
holdet til Arendal kommune. 

Oppsigelsestid ut 2014
– Vi fristiller oss fra langsik-
tige bindinger, og vurderer 
fremtidige lokaliseringer for 
våre kontorer, sier Kenneth 
Hansen, administrasjonssjef 
i Agderforskning. 

Han presiserer at det ikke 
dermed er sagt at Agderfors-
kning kommer til å forlate de 
fem kontorene de til nå har 
leid i Eurekabygget. 

Men kontrakten som ble 
først tegnet var svært lang-
siktig, den omhandlet 12 års 
leieforhold, sier han. 

Det blir uansett ikke aktu-
elt å flytte med det første. 
Med oppsigelsestid ut 2014, 
har Hansen og Agderfors-
kning fortsatt over et års be-
tenkningstid. 

Færre forskere i Arendal
– Det vil gå to år før oppsi-
gelsen eventuelt effektueres. 
Og vi har vært svært for-
nøyd, både med nærværet i 
Arendal og kontorplassen i 
Eureka. Fasilitetene har 
vært ypperlige, sier Hansen.

– Hva kan du si om Ag-
derforsknings ønske om å 
være fortsatt til stede i Aren-
dal?

– Hovedkontoret vårt er i 
Kristiansand. Vi har et ut-
talt mål om å være en regio-
nal aktør i begge Agder-fyl-
kene, sier han. 

Men han føyer til at Ag-
derforskning i dag har færre 
forskere som bor i Arendal 
enn tidligere, og som der-
med trenger kontorplasser i 
byen. 

Agderforskning har 
sagt opp leiekontrakt

EUREKA: Agderforsknings administrasjonssjef påpeker at oppsi-
gelsen ikke nødvendigvis betyr at de skal flytte fra Eurekabygget.

Sju av ti butikksjefer er  
kritiske til Solberg-regjerin-
gens plan om å tillate  
søndagsåpne butikker,  
viser en undersøkelse.

Butikksjefene frykter søn-
dagsåpne butikker vil ta fra 
dem fritid og gå ut over be-
driftens inntjening, ifølge un-
dersøkelsen Norsk Ledelses-
barometer fra organisasjonen 
Lederne.

– Hele 84 prosent av bu-
tikksjefene svarte at søn-
dagsåpne butikker vil med-
føre betydelig merarbeid for 
dem. Fra før av er dette en 
gruppe som har et sterkt 
press på seg for å være til-

gjengelig under store deler 
av butikkens åpningstid, og 
de jobber langt utover nor-
male arbeidsuker, sier Stein 
Stugu ved De Facto kunn-
skapssenter for fagorgani-
serte, som gjennomfører 
barometeret.

Nærmere 70 prosent av 
medlemmene i handels-
bransjen mener altså at det 
er negativt at loven om søn-
dagsåpne butikker liberali-
seres. Dersom Høyre og 
Fremskrittspartiet får det 
som de varslet i regjerings-
erklæringen, vil også butik-
ker som er over 100 kva-
dratmeter store, få lov til å 
holde åpent på søndager. 
(©NTB)

Butikksjefer kritiske til 
søndagsåpne butikker
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