
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEREFERAT  

Tidspunkt:  
 
TRAFIKKSIKKERHETSARBEID 2019 - MØTEREFERAT 1 
 
 
Saksbehandler/referent: Bjørn Runar Eriksen 
Sted: Formannskapssalen  
Varighet: 2,5 time 
Tilstede: Fra beboere for barn med påstigning ved FV 247/busstopp utenfor nr 7 og 
bussgarasje Skjølåsvegen møtte: Elin Sveen og Lasse Bjørnødegård 
Øvrige fra TSU - Ole Chr. Dalby, Terje Odden, Ole Bjerke, Line Bøe, Inger Hagen 

          

Beskrivelse: 

1. Bakgrunn: Mottatt henvendelse fra Trude Sand, mor til barn som skal benytte buss, 
vedr trafikkforhold for barn knyttet til skolebusspåstigning ved FV247/busstopp 
utenfor Skjølåsvegen 7/gammel bussgarasje og nå lagerområde og brakkerigg for 
utbygging av Fv 247. 
 
Trude Sand skriver i sin henvendelse at flere foreldre er svært bekymret for trafikken i 
dette området og ber Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) om bistand til å få redusert 
trafikkfaren og få en bedre løsning på trafikkavviklingen enn  det som er i dag. 
 
TSU har hatt befaring med barn/unge og foreldre i tidsrommet hvor skolebussen 
henter elever og kunne ved selvsyn se at det var mye trafikk og til dels uoversiktlig 
med store lastebiler som skulle inn i samme område som barn venter på bussen. Som 
et avbøtende tiltak – og i samarbeid med teknisk drift i kommunen, entreprenøren og 
Statens vegvesen (SVV) ble det satt ut noen betonggriser som skulle beskytte 
skolebarna, mens de venter på bussen – noe foreldrene var svært fornøyd med.  
 
Men så viser det seg at skolebussen ikke skal kjøre denne vegen mens utbyggingen av 
FV247 pågår, da vegen skal stenges for tyngre kjøretøy i forbindelse med 
oppgraderingen av vegen.  
 
Det medfører at Busselskapet ønsker at barn som tidligere ble hentet i ovennevnte 
busstopp, i fremtiden skal gå på bussen i Lausgardsvegen, som erfaringsmessig fra 
forrige utbygging av 247, vil bli betydelig mer trafikkert når arbeidet på 247 utvides 
etter hvert.  
 
Dette er foreldrene sterkt uenig i og ber derfor om at bussen kjører fra Lausgarsvegen 
og opp tidligere stopp/henteplass og snur der. Barna vil da kunne benytte eksisterende 
busstopp på høyre side av 247 og slipper å krysse vegen. TSU mener dette er den 
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beste løsningen og oppfordrer derfor skolen om å bestille en slik omlegging av ruten – 
det medfører svært liten forsinkelse da avstanden er kort, men gevinsten desto større. 
 

2. Mottatte mail fra FAU ved Fryal vedr. trafikkforholdene og farlig kryssing av FV34 ved 
pussholdeplassene i Hov sentrum, dette oversendes Statens vegvesen for en uttalelse. 
Saken har vært opp i Trafikksikkerhetsutvalget tidligere, og vi har ikke kunnet komme 
på bedre løsning enn det som er i dag.  
 
Samtidig er det viktig at brøytingen rundt leskur for busser forgår på en slik måte at 
man ikke skaper unødige situasjoner mellom barn og trafikk – dette medfører at man 
ikke benytter arealet ved busskuret som snøopplagsplass, men sørger for at dette 
ryddes og snøen fjernes. Dette ansvaret er det teknisk drift som har. Det er også viktig 
at snøen fjernes fra området rett nord for leskur. 

 
3. Ny filmsnutt ang rygging – filmteamet (Line/Jens + statister) sørger for dette sammen 

med Roger. 
 

4. Trafikkforholdene på Odnes skole/Gamlevegen og busstopp for skolebarn. 
Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) har mottatt henvendelse fra FAU ved Odnes skole 
knyttet til hastighet og ønsket om fartshumper . TSU er av den formening at området 
vil bli betydelig sikrere når man får på plass gangfeltet mellom skolen og vestover til 
krysset ved Gamlevegen og FV33 .- det vil bli satt opp vegrekkverk på den nye 
strekningen slik at tryggheten vil øke betraktelig. Det blir også opphøyet 
fotgjengerkryssing ved nr tomtegrensen mellom Gamlevegen 97 og 95, politiet er i 
tillegg varslet om behovet for kontroll. 
 
Bergarda Busstopp – behov for opparbeidelse av gangveg langs den gamle Beggarda 
skole inntil FV 33 – her er det allerede en gangveg som er opparbeidet og som går 
mellom busstoppen og nord/øst for gamle Bergarda skole – denne bør elevene kunne 
benytte. 
 
Sveeng Busstopp – TSU er enige i at det kan være problematisk med denne 
busstoppen, men mener likevel at det er andre områder i kommunen som er verre 
stilt og vil ikke prioritere denne busstoppen nå. (Mange steder har ikke engang 
busstopp) 
 
Kronborg (ved Gamle Odnes mat) her har det tidligere kommet inn klager på vanskelig 
kryssing, denne overgangen legges nå inn i prioriteringslista som 
Trafikksikkerhetsutvalget skal legge frem for Fylkets vegmyndigheter. 

 
5. Kryssing av FV 34 ved Hovlandsvegen – behov for opphøyet gangfelt, samt igjen 

fremme forslaget om etablering av en trafikkøy på Fv34 – disse løsningene kan 
kombineres. Dette tas opp med Statens vegvesen. 
  

6. Neste møte: 26.02.19 kl 13:00 - Formannskapssalen 

 

 

 

 


