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Bakgrunn  

Det er besluttet at det skal bygges en ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

Skolen vil bli en kombinert barne- og ungdomsskole med klassetrinn 1-10 og 

med elevtall på ca. 200 og ca. 35 ansatte. Det er sett på to alternative 

plasseringer av skolen. Begge plasseringene er i samme område med omtrent 

200 meter avstand fra hverandre.  

Alternativ 1 er plassering av ny skole på eksisterende skoletomt og alternativ 2 

er plassering av ny skole på ny tomt, sørvest for eksisterende skoletomt (se 

Figur 1). I alternativ 2 er det videre sett på to forskjellige plasseringer av 

parkeringsarealet. I denne rapporten vurderes hvilken av de alternative 

plasseringene av den nye skolen som er mest gunstig, fra et trafikkmessig 

perspektiv. 

 

Figur 1-Oversikt alternativ 1 og alternativ 2 (Kartgrunnlag: finn.no). 
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1 Dagens situasjon 

Dagens skole er lokalisert vest for fylkesveg 530 og sør for riksveg 80 (se Figur 2). 

 

Figur 2 - Lokalisering av Valnesfjord skole. 

 

All trafikk til skolen skjer via FV 530. Fra FV 530 er det to adkomster til skolen, den nordre og den 

søndre. Langs FV 530 er bebyggelsestettheten lav.  
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1.1 MOTORISERT TRAFIKK 

FV 530 går som en sløyfe fra RV 80. Det er derfor ikke stor gjennomgangstrafikk på FV 530. 

Trafikktall fra NVDB (Nasjonal vegdatabank) bekrefter dette, da trafikken på FV 530 er meget liten. 

Figur 3 viser Årsdøgntrafikk
1
 (ÅDT) og andel tungtrafikk. Vanligvis kan makstimestrafikk estimeres 

til 10 % av ÅDT, hvilket betyr 20 kjøretøy i timen på FV 530.  

 

Figur 3 - ÅDT og andel tungtrafikk. (Kart fra finn.no. Tall fra NVDB). 

 

                                                      
1
 Summen av alle kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av et år, dividert med antall dager i året. 
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Karakteren på FV 530 utenfor skolen er landlig samleveg med fartsgrense 60 km/timen.  

 

Figur 4 - Vegens karakter. (Bilde fra Google street view). 

 

Adkomst til skolen med bil skjer fremfor alt via den nordre adkomsten til skolen. Et stykke inn langs 

avkjørselen er det satt opp en skilt med «bilkjøring til skolen forbudt». Foreldre velger derfor å 

levere sine barn på busstoppet ved FV 530, ved krysset mellom FV 530 og adkomst til skolen eller 

rett før forbudsskiltet. Få elever blir levert via den søndre adkomsten.  

Ved samtaler med skolen estimerte skolepersonell at ca. 10 % av elevene blir kjørt med bil til 

skolen. Det tilsvarer ca. 20 elever. Det ble videre estimert at 90 % av de ansatte kjører bil til skolen. 

Det tilsvarer ca. 30 bilturer på morgenen og 30 bilturer på ettermiddagen, forutsatt at det ikke er 

noen samkjøring blant de ansatte. De ansatte bruker den nordre adkomsten og parkerer sine biler 

helt oppe ved skolen.   

 

1.2 KOLLEKTIVTRAFIKK 

Det er tre bussruter som går til og fra skolen i dagens situasjon. De elever som tilbys fri skoleskyss 

med buss er de som enten bor langt fra skolen eller de som ikke har et trafikksikkert tilbud for gang 

og sykkel til skolen. De elever som ikke tilbys fri skoleskyss kan velge å betale for skoleskyss, hvis 

det er plass på bussen. Omtrent 60 % av skolens elever blir kjørt med buss i dagens situasjon. Det 

tilsvarer ca. 120 elever. En minibuss ankommer skolen klokken 08.45 og to større busser 

ankommer skolen 08.55. Bussene stopper på busstopp ved FV 530 rett nord for den nordre 

innkjørselen til skolen. Derfra går elevene via den nordre adkomsten til skolen. Figur 5 viser 

eksisterende bussruter til og fra skolen samt område der fri skoleskyss tilbys (de innenfor den rosa 

sirkelen tilbys ikke fri skoleskyss). 
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Figur 5 - Bussruter til og fra skolen samt område som ikke har rett til fri skoleskyss. (Kart fra 

Finn.no). 
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1.3 GANG OG SYKKEL 

Det er gang- og sykkelveg langs FV 530 fra Fornesstranda i nord og til Valnesfjord kirke i sør. Nord 

for skolen er sykkelvegen strukturert og det er totalt fire kryssinger mellom skolen og 

Fornesstranda. Sør for skolen er sykkelveien del av et utflytende areal som også benyttes som 

adkomst til kirken og bussbedrift (se Figur 6). 

 

Figur 6 - Utflytende areal som til dels er sykkelveg. (Bilde fra Google street view). 

 

I samtale med skolen fremkommer det at ca. 30 % av elevene går eller sykler til skolen, uavhengig 

av årstid. Det tilsvarer ca. 60 elever. Flertallet av disse elevene ankommer fra nord og bruker derfor 

den nordre adkomsten til skolen. 

 

1.4 SITUASJON VED LEVERING AV ELEVER 

Det er mange som bruker den nordre adkomsten til skolen, som nevnt i teksten ovenfor: 

- Elever som blir kjørt med bil og som blir levert ved busstopp benytter denne adkomsten. 

- Noen elever som blir kjørt med bil blir kjørt en kort strekning inn denne adkomsten. 

- Elever som ankommer skolen med buss benytter denne adkomsten. 

- De fleste elever som går eller sykler til skolen ankommer denne adkomsten. 

- Ansatte som kjører bil kjører inn denne adkomsten. 

- Noen av de ansatte som går eller sykler til skolen ankommer denne adkomsten. 

De fleste elever ankommer skolen mellom 08.45 og 08.55 og da er det travelt ved den nordre 

adkomsten. Lærerne ankommer skolen ca. en time før elevene og bidrar derfor ikke til den travle 

situasjonen. Dagens utforming av adkomsten er smal og bratt. Dette, sammen med at fotgjengere 

og syklister ikke er separert fra kjøretøy, danner en dårlig situasjon for levering av elever.  
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Figur 7 - Nordre adkomst til skolen. (Bilde fra Google street view). 

 

1.5 RAPPORTERTE ULYKKER 

I de siste 10 årene er det ikke rapportert noen ulykker i direkte tilknytning til skolen. På veiene som 

benyttes til og fra skolen er det imidlertid rapportert noen ulykker. Disse er presentert i Figur 8 og 

Tabell 1. 



 Oppdragsnr.: 5143945 

 Dokument nr.:       

Trafikkanalyse Valnesfjord skole |   Revisjon: 2 

 

x:\nor\oppdrag\bodø\514\39\5143945\5 arbeidsdokumenter\54 trafikk\141125 rapport trafikkanalyse valdnesfjord 

skole.docx 

2014-11-25 | Side 11 av 24 

 

 

Figur 8 - Rapporterte trafikkulykker 2004-2014. Kart fra Finn.no. Plasseringer fra NVDB. 

 

Tabell 1 - Beskrivning av ulykker på veier til og fra skolen. 

Nr År Beskriving Skadegrad 

1 2013 Enslig personbil kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning. Lettere 

2 2010 Enslig personbil kjørte utfor på venstre side i høyrekurve. Alvorlig 

3 2004 To personbiler i møteulykke. Alvorlig 

4 2007 Enslig MC kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. Lettere 

5 2011 Enslig personbil kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. Alvorlig 

6 2004 Kryssende fotgjenger i kollisjon med personbil. Alvorlig 

7 2009 Kollisjon mellom MC og personbil ved møting i kurve. Lettere 
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2 Sammenligning av alternativene 

De to alternative plasseringene av skolen og flerbrukshallen er vist i Figur 9 og Figur 10 der de 

rosa strekene viser de nye bygningene. Alternativ 2 har to forskjellige alternativ til plasseringer av 

parkeringen, herfra kalt Alternativ 2a og alternativ 2b. 

I alternativ 1 er skolebygningen plassert på samme kote som dagens skole, og flerbrukshallen er 

plassert i skråningen sørvest. Det innebærer at adkomsten til skolen blir via den nordre 

innkjørselen og adkomsten til flerbrukshallen blir via den søndre innkjørselen. Det samme gjelder 

for parkering tilknyttet de to byggene. Det er antatt at skolebussene stopper ved dagens 

stoppested, rett nord for den nordre adkomsten til skolen. 

I alternativ 2a er både skole, flerbrukshall og parkering samlet slik at adkomst til alle funksjoner 

skjer via den søndre innkjørselen. Det er antatt at skolebussene stopper ved dagens holdeplass 

ved den søndre adkomsten. 

I alternativ 2b er parkeringen flyttet slik at den er i direkte tilknytning til FV 530. Parkeringen skal 

benyttes av skolens ansatte, barnehagen, kirken og idrettsplassen. På parkeringsarealet er det 

antatt at bussholdeplass og kiss & ride-sone anlegges. Fra parkeringen går en gang- og sykkelvei 

til skolens område. Eksisterende vei til idrettsplassen er tenkt å beholdes slik at elever med 

spesialbehov samt tilbringertjeneste kan bruke den.  
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Figur 9 - Alternativ 1 

 

Figur 10 - Alterativ 2a 

 

Figur 11 - Alternativ 2b 
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2.1 KRYSSLØSNING 

I alternativ 1 vil både den nordre og den søndre adkomsten til skolen benyttes av trafikk til skolen 

og flerbrukshallen. I alternativ 2a vil kun den søndre adkomsten brukes. I alternativ 2b vil den 

søndre adkomsten kun brukes av elever med spesialbehov og tilbringertjeneste. I alternativ 2b vil 

det bli etablert et nytt kryss inn til nytt parkeringsanlegg. Figur 12 og Figur 13 viser de to 

adkomstene. Generelt er det trafikksikkerhetsmessig bedre å kun anlegge én adkomst fordi det 

medfører færre konfliktpunkter. I tilfellet med den nye skolen er det imidlertid ikke så viktig  I dette 

tilfellet må den nordre adkomsten være åpen for trafikk til de andre eiendommene uavhengig om 

man velger alternativ 1 eller alternativ 2. 

 

Figur 12 - Nordre adkomst. (Bilde fra Google street view). 

 

 

Figur 13 - Søndre adkomst. (Bilde fra Google street view). 

 

Den nordre adkomsten er i dagens situasjon bedre strukturert enn den søndre adkomsten. Som 

nevnt tidligere er den søndre adkomsten i dagens situasjon utflytende og det er ikke tydelig hva 

som er holdeplass, gang- og sykkelareal, adkomst eller kjørebane. I alternativ 2a vil den søndre 

adkomsten bli brukt mye mer enn i dagens situasjon og det er viktig at krysset mellom adkomsten 

og FV 530 struktureres på en bedre måte. Også i alternativ 2b vil den søndre adkomsten bli brukt, 

men ikke av mange. I dette alternativ er det viktig at adkomsten til parkeringsarealet anlegges på 

en strukturert måte. I alternativ 2b vil det være to kryssinger med Fv 530 i kort avstand. Håndbok 

V121 fra Statens vegvesen anbefaler at minste avstand mellom kryss bør være 40 meter.  
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2.2 TRAFIKKSIKKERHET 

Hverken den nordre eller den søndre adkomsten til skolen er i dag godt egnet som skolevei. Begge 

adkomstene mangler tilbud for fotgjengere og syklister som må bruke samme veiareal som 

motorkjøretøy. Veibanen er også smal, hvilket kan være en utfordring ved møtende trafikk i 

vintermånedene med mye snø. 

2.2.1 Forslag til trafikksikker utforming alternativ 2a 

For alternativ 2a anbefales det at det etableres separat gang og sykkelareal på den sørvestre siden 

av den søndre adkomsten til skolen. Arealet kan være separert fra kjørebanen med kantstein eller 

med f.eks. gress. Arealet for syklende bør være separert fra arealet for de gående med en skrå 

kantstein eller en kantstein med liten vis (se Figur 14). 

 

 

Figur 14 - Separering av gangareal og sykkelareal. (Bilde fra Sykkelhåndboka V122 (SVV)). 

 

 

Dagens veibane for kjøretøy bør utvides slik at to biler kan passere uten å vike for hverandre. 

Anbefalt bredde: 6 meter. 

I alternativ 2a er det antatt at elevene vil bli kjørt med buss til dagens holdeplass ved den søndre 

adkomsten til skolen. Som tidligere nevnt er situasjonen her uryddig og det anbefales noen 

endringer: Gang- og sykkelveien langs FV 530 bør flyttes noe bak slik at holdeplassen kan 

plasseres foran gang- og sykkelveien (se Figur 15). Det medfører en mer ryddig situasjon der 

tryggheten for de syklende vil øke. Adkomst til kirke og bedrift bør skje mer sør langs FV 530. 

Der gang- og sykkelbanen krysser adkomsten til skolen og adkomsten til parkeringen bør det 

etableres en løsning som tydelig viser at det er fotgjengerne og syklistene som har forkjørsrett (se 

Figur 15 og Figur 16). 

Hvis det er inngang til skolen fra sør vil det være risiko at elever krysser parkeringsarealet for å ta 

seg til inngangen på snarest måte. En mulighet å begrense dette er å etablere et gjerde på den 

nordvestre siden av parkeringsplassen. 
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Figur 15 - Forslag til trafikksikker utforming alternativ 2a. 

 

Figur 16 - Forslag til kryssløsning alternativ 2a. (Bilde fra Sykkelhåndboka V122 (SVV)). 
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2.2.2 Forslag til trafikksikker utforming alternativ 2b 

For å få til en trafikksikker utforming av alternativ 2b er det viktigste å etablere et ryddig og 

gjennomtenkt areal på og omkring parkeringsplassen. På dette arealet skal følgende 

trafikantgrupper bevege seg samtidig: 

- Parkerende biler til/fra skolen, barnehagen, kirken og idrettsplassen. 

- Elever fra sør som går eller sykler til/fra skolen 

- Eventuelt elever fra nord som går eller sykler til/fra skolen 

- Skolebusser som leverer eller henter elever 

- Elever som går av eller venter på skolebussen. 

Hvorfor det står «eventuelt elever fra nord…» er fordi det kan være vanskelig å få elevene til å 

bruke denne adkomsten, da det er planlagt å opprettholde den eksisterende veien til 

idrettsplassen. Fotgjengere og syklister er svært følsomme for å bruke korteste vei., Uten noen 

gjennomtenkte løsninger, vil de fleste elever som ankommer til fots eller med sykkel fra nord bruke 

eksisterende vei for å ta seg til skolen. Et virkemiddel for å få elevene til å bruke den nye gang- og 

sykkelveien fra parkeringen er å anlegge gang- og sykkelveien øst for parkeringen. Det blir da ikke 

en snarvei å bruke eksisterende vei istedenfor ny gang- og sykkelvei (se Figur 17).  

Det er viktig at elever som stiger av skolebussene samt elever som blir levert på kiss & ride blir 

levert direkte på fortau og dermed ikke trenger å bevege seg på samme areal som biler og busser 

som skal parkere. Det er også viktig at det gjennomføres en god sporingsanalyse for bussene så 

de kan bevege seg uten å måtte rygge. Sagetannløsning ved bussholdeplassen(e) anbefales.  

 

Figur 17 – Forslag til trafikksikker løsning alternativ 2b. 
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2.2.3 Forslag til trafikksikker utforming alternativ 1 

For alternativ 1 anbefales samme løsning for den søndre adkomsten som for alternativ 2, men 

gang- og sykkelarealet bør etableres på den nordøstre siden av den søndre adkomsten (se Figur 

18).  

I alternativ 1 er det antatt at bussen stopper ved dagens holdeplass ved den nordre adkomsten. 

Etablering av gang- og sykkelareal på den nordøstre siden av den søndre adkomsten medfører 

derfor en situasjon der elever som ankommer med buss ikke trenger å krysse veien for å ta seg til 

flerbrukshallen. I alternativ 1 bør i tillegg den nordre adkomsten oppgraderes. Her bør gang og 

sykkelareal etableres på den søndre siden av adkomsten (se Figur 19). 

Der dagens gang- og sykkelvei langs FV 530 krysser adkomstene til skolen bør det etableres 

fartsreduserende tiltak og tydelig markering om hvem som har forkjørsrett. Eksempel vises i Figur 

16, Figur 18 og Figur 19. 

 

Figur 18 - Forslag til trafikksikker løsning alternativ 1 – søndre adkomst. 
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Figur 19 - Forslag til trafikksikker løsning alternativ 1 - nordre adkomst. 

 

2.3 MULIGHETER TIL SIKKER LEVERING AV ELEVER 

Antall kiss & ride-plasser avhenger av hvor mange elever det er på skolen og hvor stor andel av 

elevene som blir kjørt. Hvor mange elever som blir kjørt til skolen avhenger igjen av inntaksområde, 

muligheter for å gå og sykle til skolen og alderen på elevene. Følgende er antatt for å beregne antall 

kiss & ride-plasser ved skolen: 

- 20 % av elevene i årstrinn 1-3 blir kjørt til skolen (tall er erfaringer fra tidligere prosjekt). 

- 5 % av elevene i årstrinn 4-10 blir kjørt til skolen (tall er erfaringer fra tidligere prosjekt). 

- Foreldre til elever i årstrinn 1-3 følger barna fra bilen til skolen. Det tar 10 min. 

- Foreldre til elever i årstrinn 4-10 følger ikke barna fra bilen til skolen. Tid på kiss & ride er 1 min. 

- Elever i årstrinn 1-3 benytter seg delvis av SFO og vil derfor bli levert mellom 07.00 og 09.00. 

- 75 % av elevene i årstrinn 4-10 vil bli levert i samme 10 min, en gang mellom 08.30 og 09.00. 

Med antakelsene ovenfor vil noen biler bli stående på kiss & ride-plassen i 10 minutter og noen biler 

vil bli stående i 1 minutt. Maks antall elever vil bli levert i halvtimen mellom 08.30 og 09.00, da elever 

fra alle årskurs vil bli levert. Sammenstilling av antall elever og tidspunkt for levering er vist i Tabell 2. 

 

Tabell 2 - Antall og tidspunkt for bruk av kiss & ride-plasser 

Årstrinn Andel levert Antall levert 07.00 – 

08.30 

08.30 – 

09.00 

1 – 3 20 % 12 9 3 

4 – 10 5 % 7 - 7 

Totalt   9 10 

 

Dimensjonerende tidspunkt for beregning av antall kiss & ride-plasser er de 10 minutter mellom 

08.30 – 09.00 da 75 % av elevene i årskurs 4-10 blir levert. Beregningen for antall kiss & ride-plasser 

og forklaring er vist i Tabell 3: 
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Tabell 3 - Beregning av antall kiss & ride-plasser 

Beregning årstrinn 1 – 3  Beregning årstrinn 4 - 10  

Antall 

elever 

år 1-3 

 Tid for 

levering 

(min) 

 Dimensj. 

Tid 

(min) 

 75 % av 

elever 

ankommer 

samme 10 

min 

 Antall 

elever 

år 4-7 

 Tid for 

levering 

(min) 

 Dimensj. 

Tid 

(min) 

 

3 * 10 / 30 + 0,75 * 7 * 1 / 10 = 2  

 

Ved beregning av antall plasser er det antatt at kjøretøyene ankommer med jevnt intervall. I en 

virkelig situasjon vil ikke dette være tilfellet. Med kun 2 kiss & ride-plasser er det derfor fare for at 

det av og til vil oppstå situasjoner der det ikke er noen ledige plasser for levering. Det anbefales 

derfor at det anlegges 4 kiss & ride-plasser for levering av elever.  

Ved levering av elever er det gunstig om elevene kan gå rett ut av bilen til et fortau som leder 

videre til skolen uten kryssing av noen vei. I både alternativ 1, alternativ 2a og alternativ 2b er det 

derfor logisk å lage en høyrekjørt sløyfe for kiss & ride. 

Generelt for begge alternativer gjelder at det ikke er gunstig med ryggende biler på samme areal 

hvor det skal leveres barn. Hvis mulig bør det derfor anlegges leveringsplasser der bilene ikke må 

rygge etter levering. Figur 20 viser eksempel på hvordan areal for levering av elever kan utformes 

for å unngå rygging. 

 

Figur 20 - Sagetannløsning ved levering av elever. 
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I alternativ 1 er det antatt at areal for levering av elever plasseres på den nordre delen av 

skoletomten. Det er viktig at arealet for levering av elever er separert fra parkeringsarealet slik at 

situasjonen blir ryddig og sikker (se Figur 19). 

I alternativ 2a er det gode muligheter for å lage en ryddig og sikker sone for levering av barn, da 

kiss & ride-området og parkering er separert (se Figur 15).  

I alternativ 2b er det, akkurat som i alternativ 1, viktig at kiss & ride-området er separert fra 

parkeringsarealet slik at det blir en sikker levering av elever. I dette alternativet er kiss & ride-

området lenger fra skolen enn i de andre alternativene. Det kan føre til at stressede foreldre bruker 

veien til idrettsplassen for å kjøre helt opp til skolen. Med riktig informasjon fra skolen, som hvor 

elever skal leveres med bil, bør ikke dette bli noe problem.  

 

2.4 MULIGHETER FOR ALTERNATIV TIL BIL VED REISE TIL SKOLEN 

Da begge alternative plasseringer av skolen er nære hverandre er det ikke stor forskjell i hvor 

attraktivt det er å bruke alternativer til bil ved reise til skolen. Alternativ 2a har stort potensiale for 

ryddig levering av barn ved skolen. På den ene siden kan en mer ryddig leveringssituasjon 

oppleves som tryggere, og resultatet kan være at flere foreldre tør å la barna gå eller sykle til 

skolen. På den andre siden kan en ryddig plass for levering av barn føre til at flere foreldre synes 

det er attraktivt å levere med bil, noe som kan resultere i en økning av trafikk til/fra skolen  

I alternativ 2b er det planlagt at bussen skal kjøre inn på parkeringsarealet og levere elever på en 

sikker måte, uansett om elevene ankommer med buss fra nord eller fra sør. Dette bidrar til en trygg 

og sikker situasjon som kan føre til at flere foreldre lar sine barn kjøre med bussen til skolen. 

Det faktum at skolen i alternativ 2 er plassert 15 meter lavere enn i alternativ 1 kan føre til at det er 

mer attraktiv å sykle til skoleplasseringen i alternativ 2a og 2b. Denne forskjellen bør imidlertid ikke 

overvurderes.  

For å øke gang- og sykkelandelen til skolen bør det vurderes om gang- og sykkelveien langs FV 

530 skal utvides. Fordi gang- og sykkelveien mot sørvest stopper ved kirken har elever som bor 

kun 300 meter fra skolen rett til gratis skoleskyss. En utvidelse av sykkelveien i den retningen vil 

kunne bidra til å få flere til å gå eller sykle til skolen. Hvis færre får tilgang til fri skoleskyss er 

imidlertid risikoen at også flere vil bli kjørt til skolen.  

 

2.5 PARKERING 

Antall parkeringsplasser er dimensjonert for et større arrangement med 500 deltakere. Med 

gjeldende parkeringsnorm er det pålagt 0,2 parkeringsplasser per deltakere, hvilket medfører 100 

parkeringsplasser.  

I alternativ 1 er det tenkt at parkeringsplassene vil bli plassert både nord og sør for skolen. I 

alternativ 2a er det tenkt at alle parkeringsplasser samles på den søndre siden av den nye skolen. I 

alternativ 2b er det tenkt at parkeringen til skolen, barnehagen, kirken og idrettsplassen samles på 

samme parkeringsareal. Fra et trafikkmessig perspektiv anbefales en samlet parkering, da det 

medfører færre konfliktpunkter. 
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2.6 ANLEGGSPERIODE 

Når den nye skolen bygges vil det genereres anleggstrafikk til byggeplassen. I alternativ 1 kan det 

bli en utfordring med tanke på at plasseringen til den nye skolen er så nært den eksisterende 

skolen. Det er viktig at anleggsområdet tydelig avgrenses fra elevenes areal slik at elevene får en 

sikker skolegård. I alternativ 2a og 2b vil det ikke være samme utfordringer med tanke på at den 

nye skolen har en annen beliggenhet enn dagens skole.  
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3 Konklusjon og anbefaling 

Da begge plasseringer av skolen ligger nærme hverandre er det ikke store forskjeller mellom de 

forskjellige alternativene, sett fra et trafikalt perspektiv. Her oppsummeres forskjellene og hvilken 

plassering av skolen som anbefales fra et trafikalt perspektiv. 

 

3.1 TING SOM ER LIKE FOR ALTERNATIVENE 

Det generelle veinettet nær skolen er likt og adkomster til skolen skjer via Fylkesvei 530 i begge 

alternativer.  

Til tross for at skolens plassering i alternativ 1 ligger noe høyere i terrenget enn i alternativ 2a og 

2b, anses tilbudet for gang- og sykkeltrafikk å være likeverdig i alle alternativene.  

Den nordre og den søndre adkomsten er like dårlig egnet som skolevei i begge alternativene.  

 

3.2 FORSKJELLER MELLOM ALTERNATIVENE 

Den store trafikale forskjellen mellom alternativene er hvor samlet de trafikale funksjonene er. I 

alternativ 1 er de trafikale funksjonene spredd til to adkomster. I alternativ 2a er de samlet til én 

adkomst. I alternativ 2b er det tatt et steg lenger, og alle trafikale funksjoner er samlet til et lukket 

areal. Generelt medfører samling av trafikale funksjoner et enklere og mer ryddig system. Spesielt 

er enkelhet og ryddighet gunstig for mindre barn som ikke har samme kognitive kapasitet som 

voksne. 

Alternativ 2a gir best mulighet for ryddig kiss & ride-sone for levering av barn. Denne sonen er helt 

separert fra øvrig parkering og det er derfor ikke noen risiko at annen trafikk vil føre til en utrygg 

situasjon for elevene.  

I alternativ 2b er det planlagt at bussen skal levere elever på parkeringsarealet. Dette utmerker seg 

som den tryggeste og sikreste måten for levering med buss av de tre alternativene.  

I alternativ 2a og 2b er parkeringsplassene samlet på én plass istedenfor flere plasser. Samlet 

parkering bidrar til en situasjon med færre konfliktpunkter, hvilket er trafikkmessig gunstig.  

Anleggstrafikk til alternativ 1 kan bli en utfordring med tanke på at den nye skolens plassering er så 

nær eksisterende skole. Denne utfordringen vil ikke alternativ 2a og 2b ha. 
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3.3 ANBEFALING 

Det er ikke stor forskjell mellom de forskjellige alternativene. På grunn av det faktum at to 

forskjellige adkomster må brukes til skolens funksjoner og at parkeringen ikke er samlet, utpeker 

alternativ 1 seg som dårligst av de tre alternativene. Alternativ 2a har best mulighet for sikker kiss 

& ride-løsning, da denne er helt separert fra øvrig parkering. Det alternativ som anbefales er 

imidlertid alternativ 2b. Dette alternativ har samlet alle trafikale funksjoner på et vel definert areal. 

Denne ryddige oppdelingen av harde og myke trafikanter er å anbefale, spesielt da det gjelder et 

trafikkareal tenkt for barn. Alternativ 2b er det alternativet som gir enklest og mest ryddig 

trafikksituasjon for elevene på skolen. 


