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Forslag til trafikksikringsplan  

Foreldre arbeidsutvalget ved Kaland Barne- og ungdomsskole, vil melde bekymring for barnas 

trygghet ved hente- og leverings situasjoner. Det oppstår hver dag utrygge situasjoner, og vi tenker 

at dette må det gjøres noe med, før en ulykke oppstår. 

Tidligere var det 2 innkjørings muligheter til barnehagen/skolen, og 2 utkjørings muligheter. Nå er 

det kun 1 mulighet for både inn- og utkjøring. I tillegg står bussene oppstilt i kjørebanen, slik at alle 

må vente til bussene har tatt på elevene, og kjørt videre. 

Ved avlevering for buss, på morgenen, fungerer dette bra, for da tømmes bussene fort, for elever, 

men etter skoletid, fungerer det ikke. 

Ofte blir bussene stående i en lengre periode for å vente på elever( opptil 20-25min), som skal være 

med, og ofte kommer de 2 bussene til forskjellig tidspunkt. Dette resulterer i at noen foreldre blir 

utolmodig, og kjører ut før buss nummer 2 er kommet, og barna blir da ventende enda lengre, fordi 

bussen ikke kommer frem til påstignings kanten. 

Foreldre kjører også mot Mongstad, for å slippe å vente, noe som skaper kaos, når en møter buss. 

Det er ikke plass til 2 kjøretøy, og dette resulterer i rygging, og uoversiktlige situasjoner. 

FAU foreslår at det settes av penger til å ordne dette snarest, ved å åpne innkjørsel til privatbiler, ved 

tidligere Vardehuset, slik at de kjører inn der og ut igjen i nåværende utkjørsel. Samt at bussene 

kjører på innsiden av fortau, for av- og på stigning, og kjører ut igjen i bunnen av bakken, opp til 

skoleplassen. Dette innebærer å høvle av asfalt, på 2 inn- og ut kjørsler, samt flytting av en 

lyktestolpe. 

Ved å gjøre dette, vil privatbiler kjøre ut, der bussen kjører inn, men det vil bli bedre flyt i trafikken, 

fordi bussene ikke sperrer veien. En vil da unngå disse farlige situasjonene, og det blir mer oversiktlig 

for alle parter. 

Veien forbi skolen er også sperret for alle andre, i dette tidsrommet, ikke bare foreldre som henter 

barn.  

På regnværsdager er det veldig mange flere biler, enn på solskinnsdager. Og på spørsmål svarer 

mange foreldre at de henter barna, fordi de ikke ønsker at de skal gå hjem, spesielt de som venter på 

broen over fylkesveien. 

Ønsker dere velkommen til synfaring, i regnvær. 

På vegne av FAU, Anette Kaland 


