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Ansvar / frist

Orientering om trafikksikkerhetsarbeid i Haugesund kommune.

Dette punktet hadde vi et ønske om at Haugesund kommune ville stille med en
medarbeider som kunne si litt om hvordan kommunen jobber med

trafikksikringsarbeidet, og om hvordan vi kunne komme med innspill fra vår
skole.

Etter å ha vært i kontakt med kommunen fikk vi beskjed om at dette var noe de
ikke prioriterte – noe som var skuffende.

Vi klarte å få en kjappversjon på telefon av hvordan arbeidet er organisert i

kommunen. De hadde gått fra å være ett politisk utvalg til å bli ett rent faglig
utvalg (forum for trafikksikkerhet og skilt) som rapporterte til planutvalget.
Trafikksikkerhetsplanen var utdatert, og det skulle utarbeides en ny etter
hvert. Det er planer om å gjennomføre en barnetråkk-undersøkelse.
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Ansvar / frist
Slik organiseringen var, så skulle vi henvende oss via skolekontoret og
kontaktperson Lisbeth Bakkevik. Rådet fra kommunen var at vi burde

konsentrere oss om å jobbe med strategiske tiltak (?) – påvirke FaU og lærere
til å være med på kampanjer f.eks gjennom Trygg trafikk. Det ble nevnt at
Beintøft kunne være en aktuell kampanje.

Trafikkfarlige punkter/strekninger

Til tross for den negative tilbakemeldingen fra kommunen bestemte vi oss for
å se på de stedene vi mener er utfordrende for elevene ved Solvang skole.
Dette vil kunne være nyttige innspill å ha klar f.eks i forbindelse med
utarbeidelse av den nye trafikksikkerhetsplanen.

Følgende punkter ble nevnt, og det ble besluttet at vi skal jobbe videre med å
konkretisere hva vi mener bør gjøres, og hvordan det bør prioriteres:
Håkonsvegen

Hvordan skal denne sikres? Hva skjer i

forbindelse med utbyggingen av Kvernadalen.
Det forfattes et brev som sendes kommunen

Ove / 20.03.17

for å få klarhet i dette.
Astreavegen X
Solvangvegen

Uoversiktlig kryssing av veg. Bør det vurderes
innsnevringer eller andre typer tiltak?
Belysning?

Solvangvegen X

Trafikkfarlig kryssing for myke trafikanter.

Håkonsvegen X

Belysning

Rogalandsgata X

Uoversiktlig kryss. Belysning?

Rogalandsgata og

Fartsgrense?

Djupaskarsvegen ved

2 krysningspunkt. Vurdere innsnevringer og

Skjoldavegen
Skjoldavegen
Skjoldavegen

Håkonsvegen
Sørhaugleitet

Belysning?

belysning. Muligens fjerne/flytte gangfelt ved
Suldalgata?

Av- og påstigning ved

Vurdere sluseløsning? Muligheter for å prøve

Kyrpinggata X

Uoversiktlig kryssing. Vurdere tiltak?

skolen

Djupaskarsvegen

en midlertidig løsning?

Den enkelte i gruppen tar ansvar for 2 punkter i sitt nærområde. Det

observeres og dokumenteres hva som er utfordringene. De punktene som evnt
ikke blir tatt til neste møte, fordeles på nytt.

Alle / neste møte
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Ansvar / frist

Høringsinstans for reguleringsplaner

Det rettes en henvendelse til Haugesund kommune med anmodning om at
trafikksikkerhetsutvalget ved Solvang skole blir høringsinstans for

Ove / 30.03.17

reguleringsplaner innenfor skolekretsen, for å kunne ivareta trafikksikkerhet

for elevene ved skolen.

«Klipp hekken» – kampanje

Det tas kontakt med Statens vegvesen og Haugesund kommune for å være

med på den årlige «klipp hekken» -kampanjen som pleier å være i forkant av
skolestart. Poenget med denne kampanjen er å få fokus på vegetasjon som

Ove/Bjarte

Innen neste møte

hindrer sikt i kryss og avkjørsler. Dette er noe vi erfarer det er flere eksempler

på i skolekretsen. Dersom vi får tillatelse, så kan det være aktuelt å sende med
informasjon som ranselpost til foreldre. Dette kan også ha en dobbelteffekt da
det kan få foreldrene til å ta opp dette sikkerhetsproblemet med barna slik at
de er observante på det.

Mandat

Kenneth har utarbeidet et utkast til mandat for gruppa. Dette ser vi over og
kommer med innspill til på neste møte.

Neste møte

Onsdag 19.04.2017 – personalrommet Solvang skole.

Alle / neste møte

