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 INNLEDNING 
Rogaland fylkeskommune, og Trygg Trafikk, har gjennomført en kartlegging av 
trafikksikkerheten rundt de 26 offentlige videregående skoler i Rogaland.  

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget har vedtatt å sette i gang et prosjekt (sak 15/14267) etter 
uttrykt bekymring for trafikkulykkesrisikoen for elevene og de ansatte på skoleområdet og 
gate/veinettet i umiddelbar nærhet til enkelte av de videregående skolene i Rogaland. Det 
ble gjennomført en kartlegging av skolenes område og forholdene rundt skolen, som gir 
verdifull kunnskap om risikosituasjonen, og avdekker behov for aktuelle fysiske tiltak.  
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 TILNÆRMING 
Oppdraget inneholder kartlegging av trafikksikkerhet rundt videregående skoler i Rogaland 
med hensyn til både dokumentert og opplevd usikkerhet, og omfatter de 26 offentlige 
videregående skolene i Rogaland som vist i Figur 2-1.   

 

Figur 2-1 Offentlige videregående skoler i Rogaland. 
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Det er gjennomført en kartlegging av skolenes område og forholdene rundt skolen,. Som 
grovt utgangspunkt omfatter analyseområdet skolen og ca. 300 m avstand i luftlinje rundt 
skoletomta. Området er justert for hver skole med utgangspunkt i kollektivtilbudet rundt 
skolen som er benyttet av elevene. 

Fysiske forhold har blitt kartlagt, med bl.a. belysning, parkeringsforhold, gåing og sykling, 
vurdert i sammenheng med kollektivtilbud og forhold rundt vei og krysningspunkter langs 
skoleveien og til skoleområder. Andre forhold som ulykkesstatistikk og opplevelser har også 
blitt undersøkt og dokumentert for et relevant nærområde rundt hver skole. 

Den dokumenterte trafikksikkerheten i dette prosjektet omfatter en vurdering av veiutforming 
og analysen av ulykkesstatistikk. Opplevd trafikksikkerhet er kartlagt blant skoleansatte og 
skoleelever, men ikke bosatte i analyseområdet. 
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 METODIKK 
Metodikken brukt i kartleggingsprosjektet er beskrevet under.  

3.1 Analyseområdet 
Analyseområdet er avgrenset til ca. 300 m avstand i luftlinje fra skoletomta. Om nødvendig, 
ble området utvidet for å fange opp de nærmeste kollektiv stoppesteder i og med at 
kollektivtransport spiller en viktig rolle i elevenes transport fra/til skoler. 

Kartgrunnlaget ble laget med bruk av Kartverkets basiskart (Geodata 2015) i to målestokker 
(Se kap.8.3) - ett kart som viser foreslått analyseområdet og ett mer detaljert kart over 
skoleområdet (området innenfor skoletomta). Kartene ble sendt til skolene for kommentar om 
bl.a. avgrensing av analyseområdet. Justert analyseområdet ble utgangspunkt for videre 
geografiske analyser. 

3.2 Grunnlagsdata 
Som grunnlagsdata ble følgende forhold kartlagt og informasjon samlet inn og systematisert. 

Beliggenhet, bebyggelse 

Beliggenhet, arealbruk, og bebyggelser gir rammer til og begrenser muligheter for transport i 
et område.  

Arealdisponering ble hentet fra gjeldende kommuneplaner med informasjon om 
boligbebyggelse basert på Felles kartdatabase (Statens kartverk 2014). Data er presentert i 
form av kart med en kort beskrivelse for hver skole. 

Transporttilbud 

Transporttilbud er en beskrivelse av hovedveinettet og kollektivtilbudet rundt skoleområdet. 
Kollektivruter som betjener området er oppsummert sammen med frekvens for ca. 1 time 
før/etter skoledag starter/slutter. 

Datagrunnlag for vei- og trafikk karakteristikk (inkl. trafikkmengde, ÅDT) ble hentet fra 
veikartgrunnlag og NVDB (Nasjonal vegdatabank 2016). Informasjon om kollektivtrafikk ble 
hentet fra Kolumbus database (Kolumbus 2015) og nettside (Kolumbus n.d.). Informasjonen 
er oppsummert i form av kart, tabell og kort beskrivelser, og viser status i mars / april 2016.  

Trafikkforhold 

Trafikkforhold gjelder sammenstilling av dokumentert informasjon om veisystemet og trafikk 
langs vegnettet som er relevante mht. trafikksikkerhet på skolen. Analysen har en stor 
detaljeringsgrad, og er derfor avgrenset med utgangspunkt i skoleelevenes typiske 
reisevaner (Se kap. 3.3). 

Det ble innhentet data om veisystemets fysisk omgivelser, karakteristikk og trafikkulykker 
mht. de følgende tema. Kilder er elveg (06.2015), NVDB (Nasjonal vegdatabank 2016), 
Felles kartdatabase (Statens kartverk 2014). 
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 Utforming av vei 
 Antall kjørefelt 
 Fartsdempende tiltak 
 Lyskryss 
 Belysning 
 Skiltet hastighet 
 Årsdøgntrafikk (ÅDT) (For de mest trafikkerte veier har databasen tellinger for 

2015. Trafikktellinger for mindre veier er hovedsakelig fra 2010-2011.) 
 Parkeringsområder – p-plasser pluss arealer for av- og påstigning 
 Registrerte ulykker det siste 5 årene (2010-2015) 
 Gang og sykkeltilbud 
 Fortau, gang- og sykkelveier (GS) 
 Gangfelt 

Trafikkforhold ble analysert og sett i sammenheng med reisevaner. Relevante temaer er 
fordelt mellom hoved transportmidlene, dvs. kollektivtrafikk, sykkel og motorisert trafikk. 
Ulykkesstatistikken er presentert for hvert reisemiddel, med ulykker som involverte gående 
presentert under tema kollektivtrafikk, og bil og MC ulykker under motorisert trafikk. 
Resultater er presentert i form av kart og beskrivelse. 

Gjeldende reguleringsplaner 

Kartet gir en oversikt over gjeldende reguleringsplaner på skolegården og skolens 
nærområdet. Reguleringsplanene ble hentet fra SePlan (Kartverket n.d.) og viser status i 
mars / april 2016. 

3.3 Kartlegging ved skoler 
Kartlegging ved skolene omfattet datainnsamling om opplevd trafikksikkerhet. Informasjon fra 
skolene ble innhentet via spørreskjema og kart og telefonintervju med skolene.  

Et informasjonsbrev fra fylkeskommunen (vedlegg 8.1) ble sendt til alle skoler. Deretter fikk 
skolene sendt et skjema med spørsmål om trafikksikkerhet (vedlegg 8.2), og to oversiktskart 
med forslag til analyseområdet som grunnlag til innspill og for ytterligere kommentarer 
(vedlegg 8.3). I brevet ble det anbefalt at skolene henter innspill fra ansatte, verneombud og 
elever via f.eks. elevrådet.  

Skjema ble gjennomgått med skolene (rektor/HMS ansvarlig) via en telefonsamtale/personlig 
intervju. Kart med kommentarer/informasjon ble sendt tilbake fra skolene. Resultater ble 
presentert mht. hoved transportmidler (kollektivtrafikk, sykkel, motorisert trafikk) i form av kart 
og tekst.  

Reisevaner og trafikkforhold ved skolen og i skoleområdet, og skolens trafikkpolicy er en 
beskrivelse av dagens situasjon.  

Analysen presenterer en sammenstilling av dokumentert informasjon om veisystemet og 
trafikkale forhold, kartfesting av trafikkårer som er relevante mht. trafikksikkerhet på skolen, 
og oppsummering av trafikk relaterte reguleringer på skolene. 

Den geografiske analysen ble gjennomført med ArcGIS 10.3 Desktop program. 
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3.4 Oppsummering og anbefaling 
Oppsummering er en kort beskrivelse av hovedkonklusjoner om trafikksikkerhet i 
analyseområdet. Konflikter er oppsummert i et kart og en tabell.  

I tabellen ligger anbefalinger, som kan være fysiske eller holdningsskapende tiltak eller 
forslag til videre vurderinger. Ansvar for oppfølging fremgår også av tabellen.  
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 PROSESS 
I forbindelse med prosjektet har det blitt opprettet en prosjektgruppe, med representanter fra 
Rogaland fylkeskommune (avdelingene samferdsel og opplæring), samt Trygg Trafikk og 
Statens vegvesen plan og forvaltning. På siste møte deltok også fylkets hovedverneombud. 

Prosjektgruppen har hatt en rolle som kvalitetssikrer i kartleggingsprosessen. Det har blitt 
avholdt 3 møter: 1 ved oppstart, 1 etter pilotprosjektet og 1 etter kartlegging ved alle skoler. 

4.1 Pilotprosjekt 
I uker 46-48 2015 ble det gjennomført et pilotprosjekt ved Godalen og Øksnevad 
videregående skoler for å optimalisere arbeidsopplegget og evaluere metodikken. 
Metodikken og resultater fra pilotprosjektet ble diskutert på prosjektmøtet 08.12.2015 og 
metodikken ble noe justert.  

Det ble gjennomført feltobservasjoner ved pilotskolene, men disse var arbeidskrevende og 
det ble besluttet å ikke gjøre slik ved alle skolene, og heller satser på tilbakemeldinger og 
informasjon fra skolene. 

4.2 Hovedprosjekt 
Hovedprosjektet ble gjennomført mellom februar og april 2016.  

Prosjektet ble presentert på Rogaland fylkeskommunes rektorsamlingen i Haugesund i 
februar 2016. Hensikten var å informere alle skoler om prosjektet samtidig. 

Informasjon, med kart, spørsmålskjema osv ble sendt til alle skolene i uke 6. Intervjuer med 
skolene ble avtalt i mars og gjennomført ved alle 24 skoler innen slutten av april 2016. 

Som oppfølging fra pilotprosjektet ble skolene oppfordret til å involvere flere grupper i 
kartleggingsprosessen. Blant annet var det ønsket at både verneombud og ansatte ved 
skolene, samt elever, via for eksempel skolenes elevråd, skulle bidra og komme med innspill. 

Resultatene, i form av konfliktregistreringer og anbefalinger, ble gjennomgått med 
prosjektgruppen. Deretter ble analysen for hver skole sendt tilbake, som en kvalitetssikring 
og som informasjon til skolene. Verneombud ved skolene ble også sendt analysen for 
kommentar/kvalitetssikring. 

Tilbakemeldinger etter kvalitetssikring er innarbeidet i analysen. Kartlegging/analyse ved 
hver skole er presentert i vedlegg A og B, og oppsummert i kapittel 6.    
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  OPPSUMMERING 
En oppsummering av kartlegging/analyse er presentert for hver skole i kapittel 6. 

Skolene har forskjellige typer og grader av utfordringer når det gjelder trafikksikkerhet. Noe 
skoler opplever ikke at de har problemer mens andre har flere utfordringer. I løpet av 
prosjektet har prosjektgruppen diskutert hvordan problemstillingene skal oppsummeres, og 
ikke minst hvordan de skal følges opp. For hver skole er det laget en tabell med utfordringer, 
eller konflikter, med løsningsforslag og ansvar for oppfølging. Rogaland fylkeskommune og 
Trygg Trafikk skal arbeide videre med oppfølging. 

5.1 Utfordringer og anbefalinger 
Det finnes noen gjennomgående tema for skolene, som er oppsummert her. Noen gjelder 
tilbud eller tiltak, mens andre gjelder holdningsskapende arbeid og rutiner ved skolene. 

 Det er mange skoler som opplever utfordringer med gangadkomst til skolen, og 
spesielt med fotgjengeroverganger og belysning. 

 Av- og påstigning ved skolene skaper ofte konflikt mellom myke trafikanter (gående 
og syklister) og andre kjøretøy på skoleområdet. Den skjer ofte i en kort periode før 
skolestart når mange elever er på vei inn til skolen, og ofte i nærhet av hovedinngang 
til skolene. Det er flere skoler hvor det er anbefalt å flytte av- og påstigning til områder 
med mindre konflikt.  

 Vareleveranse i skoletid skaper ofte konflikt med myke trafikanter på skoleområdet. 
Det er ikke alltid mulig for alle varer å bli levert før eller etter skoletiden, så både 
leveringstilbudet og rutiner bør vurderes ved flere skoler. 

 Ikke alle elever følger trafikkreglene i skoleområdene. Ved flere skoler opplever de 
konflikter mellom moped og gående/syklister. 

 Lokalisering av bussholdeplasser er ikke alltid bra med hensyn til gangtrafikk til og fra 
skolene. Flere skoler ønsker å flytte bussholdeplasser slik at konflikter mellom 
gående og biltrafikk blir redusert.  

 Kjøreadkomst til skolene kan ofte forbedres med vedlikehold av planter/vegetasjon. 
Dette er en billig og enkel måte å forbedre siktforhold og trafikksikkerhet. 

 Mange problemer ved skolene er knyttet til kjøretøy, og det er kanskje overraskende 
at skolene i sentrumsområdene generelt opplever mindre konflikter/problemer enn 
skolene som er lokalisert i distriktene. 

I tillegg til anbefalinger i tabellene i kapittel 6, har vi noen generelle anbefalinger for 
oppfølging ved skolene som kan føre til forbedret trafikksikkerhet: 

 Skolene innarbeider rutiner for reising i skoletiden for elever og ansatte 
 Skolene har rutiner for varelevering 
 Skolene har rutiner for av og påstigning, og parkering 
 Skolen har rutiner for å gjøre retningslinjene kjent for elever og ansatte 

Trygg Trafikk har også anbefalinger, som følger kartleggingen: 
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 Skolene legger inn trafikksikkerhet i undervisningen der det er naturlig i forhold til 
fagene (https://www.tryggtrafikk.no/tema/ungdom/oppgaver-vgs/)  

 Skolene legger inn trafikksikkerhet som tema i samarbeidet med elevrådet, for 
eksempel med Elevrådet anbefalinger: 

 Vi velger gang- og sykkelstier 
 Vi bruker refleks 
 Vi bruker sykkelhjelm 
 Vi bruker refleksvest  
 Vi bruker lykt når vi sykler i mørket 

 Lærlinger i Rogaland fylkeskommune gjennomfører det interaktive 
opplæringsprogrammet «Real Life auto», som lærlingebedriftene har ansvar for å 
gjøre (http://reallifeauto.tryggtrafikk.no/)   

 Rektor tar ansvar for å spre trafikksikkerhetsinformasjon til russen ved f.eks. å 
informere om lenke til nettside (https://www.tryggtrafikk.no/tema/ungdom/sikker-
russefeiring/)    

https://www.tryggtrafikk.no/tema/ungdom/oppgaver-vgs/
http://reallifeauto.tryggtrafikk.no/
https://www.tryggtrafikk.no/tema/ungdom/sikker-russefeiring/
https://www.tryggtrafikk.no/tema/ungdom/sikker-russefeiring/
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 KARTLEGGING OG ANBEFALINGER  
En oppsummering fra kartleggingen ved skolene er presentert under, med en oppsummering 
av problemstillinger og anbefalinger for hver skole. 

Mer utfyllende informasjon finnes i Vedlegg A og Vedlegg B.  

6.1 Bergeland vgs. 

6.1.1 Skolen 

Bergeland vgs. i Stavanger har to avdelinger, en i Vaisenhusgaten og en i leid lokale i Tanke 
Svilandsgata (leiekontrakten utløper i 2021) (RFK 2015). Skolen har ca. 900 elever (903 
elevplasser + 30 fagskoleplasser) og 170 ansatte. Utdanningsprogrammet inneholder 
følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Arbeidstrening 
 Medier og kommunikasjon  Fagskole 
 Teknikk og industriell produksjon  

6.1.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-1 Arealdisponering omkring Bergeland vgs. (Stavanger kommune 2015) 

Hovedavdelingen ligger på utkanten av Stavanger sentrumsområde i nærheten av et sentralt 
kollektivknutepunkt sør for Breiavatnet (Figur 6-1). Arealbruk rundt skolen er boligbebyggelse 
med kontor-/forretningsareal i sentrumsområdet.  Avdelingen i Tanke Svilands gate ligger ca. 
2-2,5 km fra hovedavdelingen, nordøst for Stavanger sentrum og vest for Bjergsted 
kulturpark i et område regulert til kombinert formål. Arealbruk rundt skolen er ren 
boligbebyggelse. 
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6.1.3 Transporttilbud 

Hovedavdelingen er godt tilgjengelig fra Stavanger sentrum. Gatene i nærområdet har relativ 
lav trafikk. Bergelandsgata er den mest trafikkerte gata med 4500 ÅDT. Trafikkmengden i de 
andre gatene er lavere. Skolen har et utmerket kollektivtilbud både med buss og tog. 
Bussholdeplassene rundt Breiavatnet er betjent av busslinjer som har stoppested i 
Stavanger sentrum. 

Avdelingen i Tanke Svilands gate er godt tilgjengelig via Løkkeveien – fv.446 (Tanke 
Svilands gate/ Randabergveien) fra Stavanger sentrum. Randabergveien er en relativt høyt 
trafikkert gate med 9700 ÅDT. Trafikkmengden i Tanke Svilands gate er noe lavere med 
7500 ÅDT. Avdelingen har kollektivtilbud med buss. Bussholdeplassen ved skolen (Nordens 
gate/Randabergveien 5) er betjent av busslinje 2 og 28. 

6.1.4 Reisevaner 

De fleste elevene (ca.80%) reiser kollektivt til/fra skolen. Ca. 10% sykler og 10% kjører egen 
bil. Det er få som går til fots som hovedreisemiddel, men det er stor gangtrafikk knyttet til 
kollektivtransport. Omtrent halvparten av skolens ansatte reiser også kollektiv, ca. 30% 
kjører egne biler og 20% sykler eller går. I tillegg er det trafikk mellom de to avdelingene, 
pga. kroppsøvingstimene i sentrum eller på Tjensvoll. 

6.1.5 Skoleområdet 

Figur 6-2 Trafikk innenfor skoleområdet viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær 
tilknytning til skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-2 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.1.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhet rundt de to avdelingene til Bergeland vgs er generelt sett tilfredsstillende 
både med hensyn til dokumentert sikkerhet og opplevd sikkerhet. Det er noen registrerte 
konfliktområder knyttet til varelevering på begge to avdelinger og utkjøring fra skoleområdet 
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på avd. Tanke Svilands gate. Oversikt av konflikter vises i Figur 6-3 og oppsummering av 
anbefalinger og tiltak i Tabell 6.1. 

 

Figur 6-3 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.1 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Konflikt mellom varelevering vs. gangtrafikk 
på begge avdelinger. 

Vanskelig å løse problemer utenfor 
skoleområder. Muligheter for styring av 
vareleveranser kunne vurderes. Utforming av 
områder med varelevering bør ses nærmere 
på for å begrense konflikt.  

Fylkeskommunen, skole. 

Utkjøring i Tanke Svilands gate er vanskelig 
pga. kryssende gangtrafikk, sykkelvei og stor 
trafikkmengde i Tanke Svilands gate. 

Forby venstresving ved utkjøring fra 
skoleområdet for å begrense konflikt mellom 
myke trafikanter og biler. 

SVV 

 

  



 17 
 

Rogaland Fylkeskommune Asplan Viak AS 
 

6.2 Bryne vgs. 

6.2.1 Skolen 

Bryne vgs. er lokalisert i Hetlandsgata på Bryne. Skolen har 1530 elevplasser (RFK 2015). 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag  
Idrettsfag Medier og kommunikasjon   
 Restaurant- og matfag  
 Bygg- og anleggsteknikk  
 Teknikk og industriell produksjon  
 Service og samferdsel  

6.2.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-4 Arealdisponering omkring Bryne vgs. (Time kommune 2007; Time kommune n.d.) 

Bryne vgs. ligger i den sørlige delen av Bryne sentrum (Figur 6-4). Fram til sommeren 2017 
bruker skolen byggene til tidligere Time vgs. til undervisning i tillegg til hovedavdelingen. 
(bygg F og G i Trallfavegen). Sørøst på tomta til hovedavdelingen blir det bygget et nytt 
skolebygg som skal tas i bruk sommeren 2017, og da blir undervisning, unntatt kroppsøving, 
samlokalisert. Skolen bruker Timehallen (i Trallfavegen) og Brynehallen (ved Bryne 
ungdomsskole på andre siden av jernbanen) til kroppsøving/idrettsfag. 

Skolen er omkranset av boliger, skoleareal, idrettsanlegg og jernbanen i vest. 
Sentrumsområdet i nord er en blanding av tett boligbebyggelse, offentlige bygninger (skole, 
museum, osv.) og kontor-/forretningsarealer. 
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6.2.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig via fv.44-Arne Garborgs veg-Jernbanegata-Trallfavegen. Arne 
Garborgs veg er en trafikkert gate med 12800-13100 i ÅDT. Trafikkmengden i Jernbanegata 
er 4800-5600 ÅDT. Skolen har et godt kollektivtilbud både med buss og tog. 

6.2.4 Reisevaner 

Skolen har et stort nedslagsfelt. Omtrent 10% av de 1500 elevene kommer fra skolens 
forholdsvis nære omland, mesteparten pendler fra Time kommune og fra andre kommuner i 
Sør-Rogaland. Det klare flertallet bruker kollektivtransport til skolen. Skolens timeplan er i 
stor grad tilpasset rutetidene for kollektivtransporten. Det er ca. 150 elever som kjører egen 
bil. Noen av dem bor i områder med dårlig kollektivtilbud. De som bor i skolens nærområdet i 
hovedsak går eller sykler til skolen. Noen av dem kjører moped/MC, 4-hjuler, traktor eller bil. 

Ca. halvparten av de 260 ansatte bor på Bryne. Mesteparten av dem går eller sykler til 
skolen. Den andre halvdelen bor i andre kommuner i Sør-Rogaland. Ca. 60% av disse kjører 
bil til skolen, 30% reiser kollektivt og 10% sykler. 

6.2.5 Skoleområdet 

Figur 6-5 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-5 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.2.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhet rundt Bryne vgs. er generelt sett tilfredsstillende både med hensyn til 
dokumentert sikkerhet og opplevd sikkerhet. Det er noen registrerte konfliktområder på veien 
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til/fra skolen. Oversikt av konflikter vises i Figur 6-6 og oppsummering av anbefalinger og 
tiltak i Tabell 6.2. 

 

Figur 6-6 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.2 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Uforsvarlig bilkjøring i Hetlandsgata-
Trallfaveien. 

Opplæring. Evt. fartsdumper, men 
fartsgrenser er allerede satt til 30 km/t. 

RFK – Trygg trafikk, Skolen 

Jernbanegata-Hognestadvegen rundkjøring – 
føles utrygg. Rundkjøringen benyttes av 
skolelever på vei til kroppsøvingstime i 
Brynehallen. 

Opphøyde gangfelt på Jernbanegate-
Hognestadveien, bør vurderes.  

SVV 

Konflikt mellom gående og syklende langs 
hovedadkomstvei ved skolestart om morgen 
pga. mengde elever. 

Siktforhold er bra. Det kunne vurderes å 
separere gang- og sykkeltrafikk, men i og med 
at det er nok plass for å håndtere g/s trafikk er 
sannsynligheten for at fysisk tiltak har stor 
forbedringseffekt begrenset. 

RFK, skolen 

Mulig parkeringsproblem med samlokalisering 
av skolen (2017). Dagens parkeringstilbud ved 
skolebygg F og G vil forsvinne, og erstattes 
ikke. 

Redusert parkeringstilbud kunne føre til økt 
parkering i boliggatene, men samtidig finnes 
det tilgjengelig parkeringsplasser med avgift i 
nærområdet. 

RFK, skolen, kommunen 
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6.3 Dalane vgs. 

6.3.1 Skolen 

Dalane vgs. er lokalisert i Sjukehusveien i Egersund. Skolen har ca. 650 elever (690 
elevplasser (RFK 2015)) og 125 ansatte. Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer  
(RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Undervisning i mindre grupper 
 Service og samferdsel  
 Design og håndverk  
 Bygg- og anleggsteknikk  
 Elektrofag  
 Teknikk og industriell produksjon   

 

6.3.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-7 Arealdisponering omkring Dalane vgs. (Eigersund kommune n.d.) 

Dalane vgs. ligger på Lagård nord for Eigersund sentrum (Figur 6-7). Skolen har en 
hovedavdeling i Sjukehusveien 10 og 3 andre lokaler i Sjukehusveien 2., 3. og 9. 
Hovedavdelingen og Sjukehusveien nr. 3 ligger i et område med flere offentlige tjenester 
som skole, barnehage og en avdeling av SUS i tillegg til et lite næringsareal. Sjukehusveien 
9 ligger i et næringsområdet og avdeling i Sjukehusveien nr. 2 i et boligområde. Området er 
omkranset av boligbebyggelse og grønnstruktur. Jernbanelinjen ligger sør for skolen. 
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6.3.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig via rv. 42-fv. 44-Sjukehusveien. Skolen ligger i et område med 
relativt lav trafikk. Den mest trafikkerte veien er rv. 42 med 5550 ÅDT. Det finnes ingen flere 
trafikkregistreringer i skolens nærområdet. Skolen har et kollektivtilbud både med buss og 
tog. 

6.3.4 Reisevaner 

De fleste elevene reiser kollektivt med buss (ca. 230) eller tog (ca. 100) til/fra skolen. Mange 
går til fots (ca. 100) som hovedreisemiddel, og det er også stor gangtrafikk knyttet til 
kollektivtransport. I løpet av skoledagen er det også gangtrafikk mellom de fire 
skolebygningene. Flere (ca. 160) kjører MC/moped fra/til skolen og ca. 40 kjører egen bil. 
Sykkelandel er relativ lav, ca. 20 sykler til/fra skolen. Noen få får skyss til skolen med 
privatbil og taxi. 

Skoleansatte kjører hovedsakelig egen bil (ca.80), noen sykler (ca. 10) og noen reiser 
kollektivt med tog (ca. 10) eller buss (ca. 5). Det er ca. 20 som bor i gangavstand og går 
til/fra jobb. Kollektivtilbudet for ansatte, som begynner/slutter på skolen tidligere/senere, er 
vesentlig dårligere enn for elevene. 

6.3.5 Skoleområdet 

Figur 6-8 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-8 Trafikk innenfor skoleområdet 
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6.3.6 Oppsummering og anbefaling 

Oversikt av konflikter vises i Figur 6-9 og oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 6.3. 

 

Figur 6-9 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.3 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Kryssing av Kvidafjellveien til fots utenfor 
gangfelt. 
G/s tilbud oppleves som en omveg. Tiltak med 
gjerde har ikke hatt stor effekt. 

Beplanting av grøntområdet som elevene går 
over med kraftig tett- og lav vekst arter vil 
stenge snarveien. 

SVV/kommune 

Bilene holder ikke fartsgrensen i 
Sjukehusveien. 
(Fartsgrense er 30km/t.) 

Opphøyde gangfelt i tilknytning til 
skoleområdet. 

Kommune 

Kø ved bussholdeplassen ved adkomst. 
Mange busser og mange elever kommer 
samtidig. 

Å fordele buss ankomster i tid kunne hjelpe, 
men rutetabellen i regionen er satt opp for å 
korrespondere med togavganger. Det finnes 
ikke mulighet til å utvide kapasitet. Utforming 
av holdeplass mht. buss og gangtrafikk bør 
vurderes nærmere i sammenheng med 
regulering av idrettsbanen nord for 
holdeplassen. 

Kommune 

Vanskelig inn-/utkjøring knyttet til av-
/påstigning. 
Mange kommer i løpet av svært kort tid. 
Innkjøring og manøvrering kan være trangt i 
gjesteparkeringsplassene. 

Regulering av inn/utkjøring til skoleområdet 
fra Grøne Bråden for å unngå konflikt med 
gangtrafikk ved adkomst til skolen. Kun 
varelevering fra Sjukehusveien – skilt og 
utforming. 

RFK, skolen 

Parkering – kapasitetsproblemer. 
 

Ny parkeringsordning har trådt i kraft. P-
plasser ved hovedbygning er reservert for 
ansatte. 

Skolen 

Ulovlig bilkjøring mellom bygninger. 
Trafikk mellom hovedbygning og verksted i 
hovedavdelingen skaper i noen tilfeller 
problemer. 

Kjørerestriskjoner innenfor skoleområdet. Skolen, RFK 
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6.4 Gand vgs. 

6.4.1 Skolen 

Hovedavdelingen til Gand vgs. er i Hoveveien i Sandnes med to andre avdelinger i 
Gravarsveien og Holbergs gate. Skolen har 950 elever (utvides til 1150) og 170 ansatte. 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Yrkesfaglige  Tilrettelagte tilbud 
Helse- og oppvekstfag Teknikk og industriell produksjon  
Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel  
Elektrofag   

 

6.4.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Gand vgs. har tre avdelinger sør for og på østkanten av Sandnes sentrum. Hovedbygningen 
i Hoveveien ligger mellom to fylkesveier, omkranset av boligbebyggelse og områder med 
blandet kontor-/forretningsbygninger. Jernbanen i vest er en tydelig barriere. Avdelingene øst 
for sentrum ligger nærmere kollektivknutepunktet på Ruten i et område med kontor-
/forretningsbebyggelse. 

I dag er tre firedeler av skolen samlet i hovedavdelingen. Om ca. ett år skal hele skolen 
samlokaliseres i Hoveveien. Skolen har ikke rapportert noe trafikksikkerhet relaterte 
problemer ved de to andre avdelingene, og det er ikke noe stor trafikk mellom bygningene. 
Analysen fokuserer derfor kun på hovedavdelingen.  

 

Figur 6-10 Arealdisponering omkring Gand vgs. (Sandnes kommune 2015; Sandnes kommune 2014) 
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6.4.3 Transporttilbud 

Skolen har hovedadkomst fra Hoveveien. Området er godt tilgjengelig via fv. 44 (Elvegata) / 
fv. 509 (Oalsgata) / fv. 325 (St. Olavs gate) – fv. 334 (Høylandsgata) eller via fv. 332 
(Gravarsveien). Trafikkmengden i Hoveveien og Austråttbakken som omkranser skolegården 
er ganske høy med 7600 og 8800 ÅDT. Skolen har et godt kollektivtilbud både med buss og 
tog. Bussholdeplassen ved skolen er betjent av busslinjer 13 og 14 som går fra/til Ganddal. 
Busslinjer som har stoppested i Ruten, Sandnes sentrum og Sandnes sentrum togstasjon 
ligger også i gangavstand til skolen.  

6.4.4 Reisevaner 

De fleste elevene reiser kollektivt til/fra skolen. Mange sykler, ca. 30-40 kjører moped/MC. 
Det finnes en stor mengde gangtrafikk knyttet til kollektivtransport. Skoleansatte reiser 
hovedsakelig kollektivt (60-70), ca. 20-30 sykler, og de som bor i nærheten av skolen går til 
fots. Ansatte som bor sør for Sandnes har et dårligere kollektivtilbud og mange kjører egen 
bil. 

6.4.5 Skoleområdet 

Figur 6-11 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-11 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.4.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhet rundt Gand vgs. er generelt sett tilfredsstillende. De registrerte 
konfliktområdene på veien til/fra skolen er hovedsakelig knyttet til dårlig belysning og 
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veikryssing utenfor gangfelt. Pga. utbygging av skolen var det ikke mulig med en kartlegging 
av trafikkonflikter innenfor skoleområdet. 

Oversikt av konflikter vises i Figur 6-12 og oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 
6.4. 

 

Figur 6-12 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.4 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Dårlig belysning på Hoveveien. 
Både på Hovevein og Austråtbakken er dårlig 
belysning spesielt problematisk om vinteren. 

Forbedre gatelys. SVV 

Kryssing av Hoveveien utenfor gangfelt. 
Gangfelt på Hoveveien ligger nord for skolens 
hovedadkomstvei, Elever som kommer fra 
togstasjonen krysser veien utenfor fotgjengerfelt. 

Reguleringsplan for Hoveveien legger opp til 
ny gangbro over veien. 
Det bør etableres midlertidig gangfelt frem til 
realisering av reguleringsplan. 
Usikkerhet mht. fartsgrense (50 km/t), men 
det foreslås 40 km/t. 

SVV 

Manglende gangfelt mot Gand vgs. holdeplass i 
Hoveveien. 

Se forrige punkt. 
Det bør etableres midlertidig gangfelt frem til 
realisering av gangbro. 

SVV 

Trafikksikkerhetskartlegging innenfor 
skoleområdet mangler. 

Skolen er under utbygging. Kartleggingen 
bør gjennomføres etter at daglige rutiner er 
gjenopprettet. 

RFK, Trygg Trafikk, Skolen 
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6.5 Godalen vgs. 

6.5.1 Skolen 

Godalen vgs. ligger langs Østre Ring i Stavanger. Skolen har 725 elevplasser (RFK 2015). 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Yrkesfaglige  Tilrettelagte tilbud 
Bygg- og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon  
Elektrofag Design og håndverk  

 

6.5.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Godalen vgs. ligger ved sjøen, i utkanten av boligområdet på Hillevågsneset, sør for 
Stavanger sentrum. Arealbruk rundt skolen er stort sett boligbebyggelse omkranset av 
friområder og LNFR (Figur 6-13).  

 

Figur 6-13 Arealdisponering omkring Godalen vgs. (Stavanger kommune 2015) 

6.5.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig via fv. 44-Strømsbrua-Østre Ring eller gjennom Paradis fra 
Stavanger sentrum. Lagårdsveien og Strømsbrua er begge høytrafikkerte veier med 18500-
23300 og 14000 i ÅDT. Trafikkmengden i Østre Ring er mye lavere med 1600 ÅDT. Skolen 
har et godt kollektivtilbud både med buss og tog. Bussholdeplassen ved skolen er betjent av 
busslinje 26 som går i Østre Ring. Busslinjene (1, 2, 3, 4, 11 og 75) som har stoppested 
(Lindahlsbakken / Strømsbrua) i Lagårdsveien (fv. 44) på andre siden av Hillevågsvatnet og 
Paradis togstasjon ligger også i gangavstand. 



 27 
 

Rogaland Fylkeskommune Asplan Viak AS 
 

6.5.4 Reisevaner 

De fleste elever reiser kollektivt til/fra skolen. Ca. 30 sykler, en del er kjørt, noen få bruker 
moped eller kjører egen bil. Få går til fots som hovedreisemiddel, men det er en stor mengde 
gangtrafikk knyttet til kollektivtransport. Skoleansatte kjører hovedsakelig egen bil, noen 
sykler (ca. 20), og noen reiser kollektivt. 

6.5.5 Skoleområdet 

Figur 6-14 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-14 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.5.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhet rundt Godalen vgs. er generelt sett tilfredsstillende både med hensyn til 
dokumentert sikkerhet og opplevd sikkerhet. Det er noen registrerte konfliktområder på veien 
til/fra skolen og i skoleområdet. Oversikt av disse konflikter vises i Figur 6-15 og 
oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 6.5. 
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Figur 6-15 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.5 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Fotgjengerovergang på Strømsbrua ved T-
kryss. 
Selv om overgangen er oppmalt, oppleves som 
et konfliktområde mellom kjørende og gående. 
T-krysset er uoversiktlig og skaper også 
problemer for sykkeltrafikk. 

Kryss er regulert bort ifm reguleringsplan for 
Paradis (Plan ID 2499P). 
En midlertidig løsning bør vurderes, frem til 
realisering av reguleringsplan. 
 

SVV 

Fotgjengerovergang over Strømsbrua oppleves 
som et konfliktområde mellom kjørende og 
gående til tross for oppmalt fotgjengerovergang 
med skilt og god belysning.  

Etablere opphøyde gangfelt. 
Opplæring ved skolen. 

SVV 
Skolen, Trygg trafikk 

Av-/påstigning i skoleområdet. Biler som kjører 
mot hoved trafikkstrømmen forårsaker 
problemer både mellom kjørende og mellom bil 
og gang trafikk. 

Øverste parkeringsplass kan brukes for av-
/påstigning som midlertidig løsning. Samtidig 
kan av-/påstigning ved hovedadkomstvei 
begrenses til spesielle tilfeller. 
Øverste parkeringsområde har god tilknytting 
til skolen med gangvei og trapp. Den er 
mindre brukt og kjørende kan manøvrere uten 
konflikt.  
En ny løsning må finnes med evt. 
omregulering/utvidelse av skolen.  

Skolen 
 
 
 
 
 
 
 
RFK 

Fortau mangler ved siden av adkomstvei. Fortau er regulert men ikke realisert.  
Gjennomføring av reguleringsplan. 

RFK, Skolen 

 

 



 29 
 

Rogaland Fylkeskommune Asplan Viak AS 
 

6.6 Haugaland vgs. 

6.6.1 Skolen 

Haugaland vgs. ligger i Spannavegen i Haugesund. Skolen har 850 elever og 160 ansatte. 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Studiespesialisering Service og samferdsel  
 Helse- og oppvekstfag  
 Bygg- og anleggsteknikk  
 Teknikk og industriell produksjon  
 Design og håndverk  

 

6.6.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-16 Arealdisponering omkring Haugaland vgs. (Haugesund kommune 2015) 

Haugaland vgs. ligger sørøst for Haugesund sentrum i et område med mange flere offentlige 
tjenester som barneskoler og barnehager (Figur 6-16). Omkringliggende områder er stort sett 
boligbebyggelse. I nærområdet finnes det grøntområder i varierende størrelse. Det finnes 
næring og kombinert formål langs Karmsundgata med industri-/forretning-/kontorbebyggelse 
lengre sør. 

6.6.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig fra vest via fv. 47 (Karmsundgata) – fv. 922 (Storasundgata) – 
Spannavegen eller fra øst via Fv. 922 (Fjellvegen) – Storasundgata – Spannavegen. Fv. 47 
er en høytrafikkert vei med 27800 i ÅDT. Trafikkmengden i fv. 922 (Storasundgata-
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Fjellvegen) er noe lavere med 6600-3800 ÅDT. Skolens kollektivtilbudet er med buss med 
bussholdeplasser ved skolen og i Stavangergata. 

6.6.4 Reisevaner 

De fleste elever reiser med buss til/fra skolen. Mange sykler eller kjører moped. Få går til fots 
som hovedreisemiddel. Skoleansatte kjører hovedsakelig egen bil (ca.2/3 del), med en 
tredjedel som sykler eller går. 

6.6.5 Skoleområdet 

Figur 6-17 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-17 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.6.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhet i skolens nærområdet og innen skolegården oppleves som trygg. Det var 
ingen registrerte trafikkulykker omkring skolen i de siste fem årene, men skolen har registrert 
en ulykke mellom en moped og fotgjenger i skolegården. Oppsummering av anbefalinger og 
tiltak vises i Tabell 6.6. 

Tabell 6.6 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Uforsvarlig kjøring. Trafikksikkerhetsopplæring. Skolen, RFK – Trygg trafikk 
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6.7 Hetland vgs. 

6.7.1 Skolen 

Hetland vgs. ligger i Breidablikkveien i Stavanger. Skolen har 650 elever og ca. 100 ansatte. 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige 
Studiespesialisering Medier og kommunikasjon 

 

6.7.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 
Figur 6-18 Arealdisponering omkring Hetland vgs. (Stavanger kommune 2015) 

Hetland vgs. ligger på Vaulen i Stavanger kommune (Figur 6-18). Arealbruk rundt skolen 
vest for fv. 44 er hovedsakelig boligbebyggelse med noen andre skolearealer og 
fragmenterte elementer av grønnstruktur. Langs fv. 44 og Breiflåtveien finnes det 
næringsområder med kontor-/forretnings-/industri bebyggelse og et framtidig 
sentrumsområde. 

6.7.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig via fv. 44-Breidablikkveien. Fv. 44 er en høytrafikkert vei med 
15650-16200 i ÅDT. Trafikkmengde i Breidablikkveien er noe lavere med 9700 ÅDT. 
Austhallet sør for skolen har veldig begrenset trafikk med 780 ÅDT. Skolen har et godt 
kollektivtilbud. Mariero bussholdeplass betjenes av busslinjer 1,2,3 og 75. Markveien 
holdeplass betjenes av busslinje 11. Mariero togstasjon ligger lengre fra skolen, med 1 km 
gangavstand.  
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6.7.4 Reisevaner 

De fleste elevene (ca. 50%) reiser med buss til/fra skolen. 40% sykler eller går og 10% 
bruker moped eller bil (inkludert de som kjører og som bli kjørt). Cirka halvparten av 
skoleansatte kjører egen bil, og nesten like mange sykler eller går med kun noen få som 
reiser kollektivt. 

6.7.5 Skoleområdet 

Figur 6-19 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-19 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.7.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhet rundt Hetland vgs. er generelt sett tilfredsstillende med hensyn til opplevd 
sikkerhet. Det er usikkerhet knyttet til trafikksikkerheten ved gjennomføring av en ny 
adkomstvei fra Breidablikkveien til private eiendommer. Denne krysser er den mest brukt 
gangveien til skoleområdet. Oversikt av konflikt vises i Figur 6-20 og oppsummering av 
anbefalinger og tiltak i Tabell 6.7. 
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Figur 6-20 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter (Kilde Planforslag 2545: GISLINE WebPlan n.d.) 

Tabell 6.7 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Mulig konflikt mellom gående og motorisert 
trafikk på hovedadkomstveien for gående ifm 
omregulering av adkomstvei (plan ID 2545). 

Avklaring av ny trafikksituasjon og løsning. Kommune, Skolen 
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6.8 Jåttå vgs. 

6.8.1 Skolen 

Jåttå vgs. har hovedavdeling i Jåttåvågveien og en avdeling på Hinna. Skolen har 1040 
elevplasser (RFK 2015). Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer  (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Idrettsfag Helse- og oppvekstfag  
 Restaurant- og matfag  
 Bygg- og anleggsteknikk  
 Elektrofag  
 Service og samferdsel  

6.8.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Hovedavdelingen til Jåttå vgs. ligger mellom fv. 44 og jernbanen i Hinna bydel, sør for 
Stavanger sentrum.  

(Feil! Fant ikke referansekilden.: Arealdisponering omkring Jåttå vgs. (Stavanger kommune 2015) 

Krysset mellom fv. 44 og fv. 510 preger området. Langs hovedveiene og jernbanen er det 
flere skoler og barnehager, næringsområde og lokalsenter omkranset av boligområder samt 
gjennomgående grønndrag. 

Hinna avdeling ligger langs Diagonalen i nærheten av Hinnakrysset på E39. Skolen ligger i et 
boligområde, med grøntareal rundt skolen. Området har god tilknyting til store grøntarealer 
(Sørmarka) i nord. På den andre siden av Diagonalen er det landbruk. Hovedavdelingen skal 
bygges om og Hinna avdelingen blir lagt ned om ca. ett år. Pga. dette og at 
trafikksikkerheten ved Hinna avdelingen oppleves som god (skolen ligger i en blindgata med 
liten trafikk og mesteparten av elever er kjørt til skolen) fokuserer analysen på 
hovedavdelingen i Jåttåvågvegen. 

6.8.3 Transporttilbud 

Jåttå vgs. er godt tilgjengelig via fv. 44-Jåttåvågveien. Fv. 44 er en høytrafikkert vei med 
16500-18400 i ÅDT. Det finnes ikke trafikkgrunnlag for de øvrige veiene i nærområdet. 
Skolen har et godt kollektivtilbud med både buss og tog. Jåttåvågen togstasjon ligger rett ved 
skolen. 

6.8.4 Reisevaner 

De fleste elevene reiser kollektivt til/fra skolen, og det er stor gangtrafikk knyttet til 
kollektivtransport. Mange sykler eller går, svært få kjører eller blir kjørt. De fleste 
skoleansatte kjører egen bil, men mange sykler eller går. 

6.8.5 Skoleområdet 

Figur 6-21 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  
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Figur 6-21 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.8.6 Oppsummering og anbefaling 

Det finnes noe trafikksikkerhetsproblemer rundt skolen og på skolegården både med hensyn 
til dokumentert sikkerhet og opplevd sikkerhet. Oversikt av konflikter vises i 

 

Figur 6-22 og oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 6.8. 
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Figur 6-22 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.8 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Kryssing av Jåttåvågvegen utenfor gangfelt 
vis a vis hovedinngangen. 
Kryssing i undergang oppleves som omvei 
sammenlignet med kryssing på bakken 
(120m vs. 85 m). Det har skjedd en ulykke 
(påkjørsel) og flere nestenulykker. Beplanting 
som skjermet sikt ved innkjørselen er fjernet 
for å forbedre siktforhold ved innkjørsel hvor 
g/s vei krysser veien. 

Utforming av området – sammenheng med 
krysningspunkter, hovedinngang, beplanting osv 
– bør vurderes for å finne en mer sikker løsning 
for alle brukergrupper. 

Kommune, RFK 

Konflikt mellom gående og biler på p-
plassen. 
Barneskolebarn (fra Jåtten skole) krysser p-
plass på skolegården i stedet for å følge 
sykkel/gangsti. Dette fører til farlige 
situasjoner om vinterhalvåret når det er 
mørkt. Skolen har stengt en snarvei/sti fysisk 
(for syklister) og det har hjulpet litt, men 
gående fra grønt areal/friområdet bruker 
fortsatt snarveien. Skolen har også tatt dette 
opp med barneskolen. 

Utforming av området bør ses nærmere på. 
Trafikksikkerhetsopplæring ved vgs. og 
barneskolen. 

RFK, skolen 
Skolene, RFK – Trygg trafikk 

Siktforhold ved inn/utkjørsel. 
Gang/sykkelvegen krysser utkjørsel fra 
skoleområdet. Noe syklister kommer i stor 
fart som fører til konflikt. Beplantning som var 
satt opp av kommunen er fjernet. 

Utforming av området bør vurderes med fokus på 
konflikt mellom sykler og biltrafikk.  
Siktforhold er viktig. Bruk av belegg/skilt for å 
signalisere konfliktpunkt bør vurderes. 
 

Kommunen, RFK, skolen 

Samlokalisering av skolen vil føre til 
endringer i trafikkstrømmer på skolegården. 
På avdeling Hinna er det tilrettelagt 
opplæring. Alle de fleste elevene blir kjørt til 
skolen. Samlokalisering vil føre til at 
taxitransport øker vesentlig. 

Vurdering av hvordan ombygging påvirker 
trafikkstrømmer innenfor skoleområdet. 
Om det er behov, gjennomføre 
trafikksikkerhetskartlegging etter nytt 
trafikkmønster er etablert. 

Skolen 
RFK – Trygg trafikk 
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6.9 Karmsund vgs. 

6.9.1 Skolen 

Karmsund vgs. ligger i Salhusvegen i Haugesund. Skolen har 590 elevplasser + 120 
fagskoleplasser (RFK 2015). Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer  (RFK 2015):  

Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Helse- og oppvekstfag Fagskole 
Restaurant- og matfag  
Elektrofag  
Teknikk og industriell produksjon  

6.9.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-23 Arealdisponering omkring Karmsund vgs. (Haugesund kommune 2015) 

Karmsund vgs. ligger sør for Haugesund sentrum ved sjøen. Nærområdet har blandet 
bebyggelse (Figur 6-23). Mesteparten består av boliger, med noen områder med skoler og 
barnehager.  

6.9.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig via fv. 923 (Salhusvegen) – Karmøygata. Fv. 47 er en moderat 
trafikkert vei med 5000 i ÅDT. Skolen har et kollektivtilbud med buss med bussholdeplasser i 
Salhusvegen. 
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6.9.4 Reisevaner 

De fleste elevene reiser med buss til/fra skolen. Ca. 10% kjører moped og like mye sykler. 
Få (ca. 5%) går til fots som hovedreisemiddel. Noen få blir kjørt til skolen. Det er også 
fagskole med 120 elevplasser. De voksne studentene kjører hovedsakelig bil. Omtrent 50% 
av skoleansatte kjører egen bil, og resterende sykler eller går. 

6.9.5 Skoleområdet 

Figur 6-24 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-24 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.9.6 Oppsummering og anbefaling 

Det er få registrerte trafikkulykker rundt skoleområdet, med ingen registreringer de siste fem 
årene. Men skoleelevene og ansatte opplever sikkerhetsproblemer både i nærheten av 
skolen og på skolegården og det har blitt registrert en moped/bil ulykke på skolegården i 
løpet av de siste fem årene. Oversikt over konflikter vises i Figur 6-25 og oppsummering av 
anbefalinger og tiltak i Tabell 6.9. 
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Figur 6-25 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.9 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Kryssing av Salhusvegen føles utrygg. 
Gangfelt er uoversiktlig pga. bilparkering 
langs veien tett opp til gangfeltet og 
lysforhold er dårlig. 

Forbedre lysforhold. Parkeringsrestriksjoner 
langs Salhusvegen. 

SVV 

Elever parkerer på p-plasser for ansatte. Skilting og opplæring. Skolen, Trygg Trafikk 

Konflikt mellom av-/påstigning og andre 
trafikanter. 
Av-/påstigning på skolegården skjer på 
sørsida av hovedbygning med adkomst fra 
B. Stolt-Nielsens gate. Biltrafikken bruker 
samme traséen som andre trafikanter, men 
har ikke snumulighet og må rygge ut fra 
skolen. 

Begrense av-/påstigning ved hovedbygg til de 
med spesiell tillatelse. Alle andre bruker sørsida 
av B. Stolt-Nielsens gate. Vurdere endret 
kjøremønster, f.eks. med enveiskjøring gjennom 
parkeringsområdet. 

RFK, Skolen evt. kommunen 

Uforsvarlig kjøring. Opplæring. Skolen, RFK – Trygg Trafikk 
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6.10 Kopervik vgs. 

6.10.1 Skolen 

Kopervik vgs. ligger i Indre Eide i Kopervik. Skolen har 420 elevplasser (RFK 2015). 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende 
Studiespesialisering 
Idrettsfag 

 

6.10.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-26 Arealdisponering omkring Kopervik vgs. (Karmøy kommune 2015) 

Kopervik vgs. ligger langs fv. 511, vest for Kopervik sentrum. Skolen ligger i et område med 
mange offentlige funksjoner som strekker seg på begge siden av veien (Figur 6-26). 
Området rundt skolen er hovedsakelig boligbebyggelse og landbruk. 

6.10.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig fra vest via fv. 47 (Karmøyvegen) - fv. 511 (Vestre Karmøyveg / 
Austre Karmøyveg). Fv. 47 og Vestre Karmøyveg er ganske trafikkerte veier med 12700-
14100 i ÅDT. Trafikkmengden i Austre Karmøyveg er noe lavere med 9100 ÅDT. Skolen har 
et kollektivtilbud med buss. Bussholdeplassene ligger i Austre Karmøyvegen. 
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6.10.4 Reisevaner 

Omtrent 50% av elevene reiser med buss til/fra skolen, og ca. 10% går eller sykler. De som 
har sertifikat kjører bil. Noen få (ca. 40) kjører moped. Lengre ut i skoleåret øker andel 
kjørende ettersom flere får sertifikat. Noen få blir kjørt av foreldrene. Skoleansatte kjører 
hovedsakelig egen bil, ca. 10% sykler. Veldig få reiser med buss. 

6.10.5 Skoleområdet 

Figur 6-27 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-27 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.10.6 Oppsummering og anbefaling 

Ifølge antall registrert ulykker har ikke området trafikksikkerhetsproblemer, men skoleelevene 
og ansatte opplever trafikksikkerhetsrelaterte problemer både i nærheten av skolen men 
spesielt innenfor skolegården. Skoleledelsen er opptatt av trafikksikkerhetsproblemer og har 
flere forslag for å løse trafikale konflikter. Oversikt av konflikter vises i Figur 6-28. 
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Figur 6-28 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

De alle fleste konfliktene er ifb. adkomstveien til skolen. Utforming av adkomstområdet på 
nordsiden av skolebygningen bør vurderes i sin helhet for å løse utfordringer som fører til 
konflikt mellom gående, syklende, bil og busstrafikk. Veien er også brukt som adkomst til 
Folkehøyskolen og idrettsanlegget. Det er uklart om det er kommunen eller fylkeskommunen 
som er ansvarlig for å løse trafikkonfliktene. 

Oppsummering av konflikter og anbefalinger er vist i Tabell 6.10, med anbefalinger for 
adkomstområdet oppsummert i  

Tabell 6.10 Konflikter 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Biler og moped kjører for fort innenfor 
skolegården. 

Fartsgrenser innenfor skolen og opplæring. Skolen, RFK – Trygg trafikk 

Konflikt mellom g/s trafikk og varelevering. Lage oppstillingsplass ved leveringsdør 
utenfor gangvei. 

Skolen, RFK 

Konflikt mellom gående og biltrafikk: kryssing 
Austre Karmøyveg oppleves farlig. 
Veien er høytrafikkert og har 50 km/t 
fartsgrense. 

Konflikt er knyttet til adkomstområdet. RFK, skolen 

Utkjøring fra skoleområdet er utfordrende pga. 
biltrafikk på Austre Karmøyveg, kryssende 
gangtrafikk og bussholdeplasser tett på 
utkjøring. 

Konflikt er knyttet til adkomstområdet. RFK, skolen 

Buss sperrer veien for biltrafikk ved 
rundkjøringen på skoleområdet, og fører til 
utkjøring i motsatt kjøreretning. 

Konflikt er knyttet til adkomstområdet. RFK, skolen 

Konflikt mellom kjørende/gående på vei til/fra 
hovedadkomstdør. 
Blandet trafikanter og kryssende trafikkstrøm 
skaper uoversiktlig trafikksituasjon. 

Konflikt er knyttet til adkomstområdet. RFK, skolen 

Blandet trafikk på veien mot elev p-plass. 
Elever må kjøre på g/s vei til p-plassen. 

Konflikt er knyttet til adkomstområdet. RFK, skolen 

 



 43 
 

Rogaland Fylkeskommune Asplan Viak AS 
 

Tabell 6.11 Forslag for omforming adkomstområdet 

Forslag Ansvarlig for oppfølging 

Austre Karmøyveg: Etablere opphøyd gangfelt og redusere hastigheten til 40 km/t. Med 
redusert hastighet i Austre Karmøyveg og endret gangtilbud i skoleområdet blir konfliktnivå 
redusert. Forslag fra skolen om rundkjøring eller utvidelsen av veikryss vurdert som 
unødvendig med gjennomføring av andre tiltak som beskrevet i tabellen. 

SVV 

Vurdering om bussoppstillingsplass er nødvendig innenfor skoleområdet mht. bussholdeplass 
rett ved skolen. 
Om det vurderes som nødvendig bør skolens forslag at bussoppstillingsplassen utvides mot 
øst vurderes. Da kan bilister kjøre forbi bussene og trenger ikke å snu. 

RFK, skolen 

Separerer trafikanter. Etabler G/s vei på østsida av rundkjøringen og flytte sykkel- og 
MC/moped p-plasser fra rundkjøring (bytte med bil p-plasser på østsiden). 

RFK, skolen 

Setter opp fartshumper på veien fra elev p-plasser før den krysser hovedadkomstvei. Evt. 
egen vei ut fra elevparkering øst for bussoppstillingsplass for å unngå utkjøring mot 
kjøringsretning. 

RFK, skolen evt. kommunen 
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6.11 Møllehagen skolesenter 

6.11.1 Skolen 

Møllehagen skolesenter er en spesialskole med videregående opplæring. Skolen har flere 
avdelinger. Hovedavdeling ligger i Torgveien 29 i Stavanger og videre avdelinger på SUS, 
UPA og Madla. Ved de andre avdelingene blir elever alltid fulgt av voksne. Analysen er 
derfor kun gjennomført for hovedavdelingen. Det finnes ca. 100 videregående elever og 50-
55 ansatte i hovedavdelingen. 

6.11.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Møllehagen skolesenter ligger på Hillevåg sør for Stavanger sentrum (Figur 6-29). 
Bebyggelsen rundt skolen varierer. Mesteparten er boligområde med omkranset offentlige 
områder og fragmentert grønnstruktur. Nord for skolen ligger Stavanger universitetssjukehus 
i et stort offentlig areal. Øst for skolen er det sentrumsområde med forretningsbygninger. 
Langs fv. 44 og Haugåsveien er det store næringsarealer med industri og 
forretningsbygninger. 

 

Figur 6-29 Arealdisponering omkring Møllehagen vgs. (Stavanger kommune 2015) 

6.11.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig fra øst via fv. 44 (Hillevågsveien) - Torgveien eller via Svend 
Foyns gata – Haugåsveien – Gartnerveien – Torgveien fra øst. Fv. 44 og Hugåsveien er 
høytrafikkerte veier med 21700 og 13000 i ÅDT. Trafikkmengden i Svend Foyns gate er noe 
lavere med 3000 ÅDT. Skolen har et kollektivtilbud med buss med bussholdeplasser i 
Hillevågsveien og Svend Foyns gate. 
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6.11.4 Reisevaner 

De alle fleste elevene blir kjørt til skolen av foreldre eller med taxi. Mange elever får 
skoleskyss med taxi. De fleste ansatte kjører bil, men noen få sykler (ca. 10) eller går (2-3) 
til/fra jobb. 

6.11.5 Skoleområdet 

Figur 6-30 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-30 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.11.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhet på skolegården og i skolens nærområdet er tilfredsstillende. Elevene blir 
kjørt til skolen. På skoleområdet er det lite trafikk i løpet av en skoledag. Skolegården er 
stengt for motorisert trafikk. 
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6.12 Randaberg vgs. 

6.12.1 Skolen 

Randaberg vgs. ligger i Grødemveien i Randaberg. Skolen har 870 elevplasser (RFK 2015). 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag  
 Medier og kommunikasjon  
 Elektrofag  
 Teknikk og industriell produksjon  

 

6.12.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-31 Arealdisponering omkring Randaberg vgs. (Randaberg kommune 2009) 

Randaberg vgs. ligger øst på Randaberg kommune ved kommunegrense mot Stavanger. 
Rundt skolen finnes det boligområder, landbruksareal i vest og store næringsområder med 
industri-/lager- og forretning-/kontorbebyggelse øst og sør for skolen (Figur 6-31). 

6.12.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig via E39 – fv. 413 (Finnestadgeilen) – Tangen – fv. 410 
(Grødemveien) – Blålyngveien. E39 er en høyt trafikkert vei med 13500-16550 i ÅDT. 
Trafikkmengden i Finnestadgeilen og Grødemveien er lavere med 4200/3200-2100/1800 
ÅDT. Skolen har et kollektivtilbud med buss. Bussholdeplassene ligger i Grødemveien og 
E39. 
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6.12.4 Reisevaner 

De fleste elevene (ca. 60%) reiser med buss til/fra skolen. Mange (20%) bor i nærområdet og 
går til skolen. Omtrent 10% kjører moped, 6% sykler og ca. 4% kjører egen bil. En 
varierende andel blir kjørt. Skoleansatte kjører hovedsakelig egen bil (ca. 97%). Ca. 1% 
sykler, 0,5% går og 1,5% reiser kollektivt. 

6.12.5 Skoleområdet 

Figur 6-32 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-32 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.12.6 Oppsummering og anbefaling 

Det er noe trafikksikkerhetsrelaterte problemer i skolens nærområdet og inne i skolegården. 
Oversikt av konflikter vises i Figur 6-33 og oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 
6.12. 
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Figur 6-33 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

 

Tabell 6.12 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Uoversiktlig og dårlig belyst fotgjengerovergang 
i Tangen. 

Forbedre belysning. SVV 

Manglende tilkobling mellom g/s veier rundt 
kryss mellom Finnestadgeilen og Tangen. 
De som kommer fra Finnestadsvingen/Tasta 
krysser Finnestadgeilen ved Tangen utenfor 
gangfelt, fordi kobling mellom g/s veier mangler. 

Etablere kobling mellom g/s veier – i plan, 
under- eller overgang. 
Evt. redusere fartsgrense ved krysset fra 50 
km/t. 

SVV, kommunen 

Uoversiktlig kryss: Blålyngveien - g/s vei 
Grødemveien. 
G/s vei ved krysset av Blålyngveien-
Grødemveien er uoversiktlig pga. et høyt tett 
gjerde ved privathuset på hjørnet. Syklister 
kommer med stor fart langs Grødemveien og 
krysser utkjøringsvei (Blålyngveien) fra 
skoleområdet. 

Forbedre siktforhold - huseieren må skifte 
gjerde pga. trafikksikkerhet. Sjekk 
reguleringsplan vedr. siktlinje. 
Evt. vurdere tiltak for a redusere hastighet for 
syklister. 

SVV, kommunen 

Parkering 4-hjulinger. 
Elever parkerer ved stien opp til håndballbanen 
og langs banen. Det er ikke markert p-plass. 

Må finnes en p-plass for 4-hjulinger på 
skolegården. 
Få en oversikt over parkering for motorisert 
kjøretøy. 

Skolen, RFK 

Utkjøring mot trafikkstrøm ved av-/påstigning. 
Konflikt mellom utkjøring etter av-/påstigning bil 
vs. innkjøring til skoleområdet om formiddagen. 

Begrense av-påstigningsområde ved 
Grødemveien med innkjøring til adkomstdør 
kun for de med behov.  

Skolen, RFK 

Konflikt mellom varelevering og gangtrafikk. 
Post, kontorutstyr o.l. levert til vestlige 
vareleveringsdør. Leveranse er spredt ut over 
dagen. Konflikt med gangtrafikk mellom skolen 
og idrettsanlegget. 

Se på utforming av området ved 
skoleinngangen. Vurdere om det er mulig å 
markere oppstillingsplass for vareleveranse 
som vil begrense konflikt med gående. 
Evt. bruker personal fra skolen til å sikre 
området ved varelevering. 

Skolen, RFK 
 
 
 
Skolen 
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6.13 Sandnes vgs. 

6.13.1 Skolen 

Sandnes vgs. ligger i Jønningsheiveien i Sandnes. Skolen har 990 elevplasser (RFK 2015). 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende 
Studiespesialisering 
Idrettsfag 

 

6.13.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Sandnes vgs. ligger nordøst for Sandnes sentrum. Arealbruk rundt skolen er hovedsakelig 
boligbebyggelse med noen andre skoler og barnehager i nærheten (Figur 6-34). Nord-
nordøst for skolen ligger et stort idrettsanlegg i et grøntområde.  

 

Figur 6-34 Arealdisponering omkring Sandnes vgs. (Sandnes kommune 2015; Sandnes kommune 2014) 

6.13.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig fra øst via Postveien-Sleirevien-Jønningsheiveien-Tronesgeilen 
eller via Solaveien-Jønningsheiveien-Tronesgeilen fra vest. Skolen ligger i et rolig område, i 
god avstand fra trafikkerte veier. Skolen har et kollektivtilbud med buss. Den nærmeste 
bussholdeplassen i Postveien (Trones skole/Sleireveien) er betjent av busslinjer 2 og X40. I 
tillegg ligger kollektivknutepunkt i Sandnes sentrum (Ruten og Sandnes sentrum 
jernbanestasjon) i gangavstand fra skolen.  
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6.13.4 Reisevaner 

Elever fra 1-2 trinn reiser hovedsakelig kollektivt og ankommer skolen fra Postveien/Ruten til 
fots. Ved 3. trinn kjører cirka 50% egen bil. Noen elever fra alle trinn blir kjørt med bil. Det er 
noen som går til fots som hovedreismiddel. Det er stor gangtrafikk knyttet til 
kollektivtransport. Omtrent 70% av skoleansatte kjører egen bil. De andre reiser kollektivt via 
Postveien og Ruten. 

6.13.5 Skoleområdet 

Figur 6-35 viser en oversikt over trafikk innenfor og i nær tilknytning til skoleområdet, etter 
innspill fra skolen.  

 

Figur 6-35 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.13.6 Oppsummering og anbefaling 

Området rundt Sandnes vgs. oppleves som rolig og det har ikke blitt registrert trafikkulykker i 
de siste fem årene. Trafikksikkerhet på skolen er god, og det oppleves ingen konflikter. De 
registrerte konfliktområder på veien til/fra skolen er knyttet til uoversiktlig veikryss og dårlig 
belysning. Oversikt av konflikter vises i Figur 6-36 og oppsummering av anbefalinger og tiltak 
i Tabell 6.13. 
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Figur 6-36 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.13 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Sleirevien-Blåsenborgvei kryss er uoversiktlig 
for fotgjengere.  

Må sjekkes om beplantning/gjerde ved 
veikryss hindrer sikt. 

Kommune 

Utrygt veikryss for fotgjengere ved 
Jønningsheimveien-Tronesgeilen. 
Svingen er knapp og det er tre gangfelt tett ved 
krysset. Uoversiktlig og dårlig belysning. 

Vurdere å flytte gangfelt lengre bort fra krysset 
til den andre siden av innkjørselen til 
parkeringsanlegg ved stadion på 
Tronesgeilen.  

Kommune 

Uoversiktlig veikryss: Jønningsheivei-
Sleireveien 

Må sjekkes om beplantning/gjerde ved 
veikryss hindrer sikt. 

Kommune 
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6.14 Sauda vgs. 

6.14.1 Skolen 

Sauda vgs. har tre avdelinger. Hovedavdeling ligger i Griegs gate i Sauda, med en avdeling 
på Birkeland i Sauda og en i Sand. Skolen har til sammen 545 elevplasser (RFK 2015). På 
Sand avdeling er det ca. 80 elever. Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer:  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Toppvolley 
Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk  
 Elektrofag  
 Teknikk og industriell produksjon  
 Service og samferdsel  

6.14.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-37 Arealdisponering omkring Sauda vgs. (Sauda kommune 2012, Suldal kommune 2015) 
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Hovedavdelingen til Sauda vgs. ligger nord for Sauda sentrum mellom Nordelva og Sørelva. 
Arealbruk rundt skolen er hovedsakelig boligbebyggelse med flere offentlige tjenester som 
skoler, barnehager og helseinstitutter (Figur 6-37).  

Avdeling Birkeland ligger øst for Sauda sentrum, sør for Storelva i et stort næringsareal med 
industri- og landbruksbebyggelse (Figur 6-37). Arealbruk i nærområdet er hovedsakelig 
landbruk. 

Avdeling i Sand ligger ved Sandsfjorden på Eide, nord for Sand sentrum. Det er små 
boligområder rundt skolen, omkranset av små jordbrukarealer og store skogsarealer (Figur 
6-37). Skolen ligger i et område med flere offentlige tjenester som Nye Sand skole og et stort 
idrettsanlegg i øst. 

6.14.3 Transporttilbud 

Hovedavdelingen er tilgjengelig via fv. 520 – Åbødalsveien – Griegs gate. Skolen ligger i et 
rolig område, og veiene i nærområdet har lite trafikk. Den mest trafikkerte veien, hvor 
trafikktelling ble gjennomført, er fv. 520 (Brugata/Birkelandsveien) med 3450 ÅDT. 
Trafikkmengden i de andre veiene er lavere. Skolen har et kollektivtilbud med buss med 
bussholdeplasser i Brugata, og et stoppested ved skolen for skolebussen. 

Avdeling i Birkeland er tilgjengelig via fv. 520 Avdelingen ligger i et rolig område med liten 
trafikk. Trafikkmengden i Birkelandsveien er 300-800 ÅDT. Skolen har et kollektivtilbud med 
buss med bussholdeplass rett ved skolen. 

Avdeling i Sand er tilgjengelig via fv. 690 – Eidsveien/Eidssjøveien. Avdelingen ligger i et 
rolig område med liten trafikk. Trafikkmengden i Eidssjøveien er 850 ÅDT . Skolen har et 
kollektivtilbud med buss med bussholdeplasser i Eidssjøvegen. 

6.14.4 Reisevaner 

Reisevaner varierer mellom de tre avdelingene. I hovedavdelingen reiser omtrent halvparten 
av elevene kollektivt til/fra skolen. Ca. 20% sykler, og resten kjører eller blir kjørt. Det er få 
som går til fots som hovedreisemiddel, men det er stor gangtrafikk knyttet til 
kollektivtransport. Det er 70 ansatte på denne avdelingen. Av dem kjører ca. 60% egen bil, 
mens 40% sykler eller går. 

På avd. Birkeland kjører de alle fleste elevene egen bil. Noen tar skolebuss som stopper ved 
skolen. Alle ansatte (80) kjører egen bil. 

På avd. Sand er det ca. 80 elever. 75-80% bor på hybelen som ligger noen meter sør for 
skolen. De går til fots til skolen. Få reiser med buss, cirka 10 elever. Det er 20 skoleansatte 
på denne avdelingen. De kjører hovedsakelig egen bil (75%), og noen sykler til/fra jobb. 

6.14.5 Skoleområdet 

Figur 6-38 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen. 
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Figur 6-38 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.14.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerheten på skolen og i nærområdet oppleves som god ved alle tre avdelingene. 
Det eneste trafikkrelaterte problemet er knyttet til parkering på hovedavdelingen hvor det er 
mangel på parkeringsplasser om vinteren. Men dette fører ikke til trafikksikkerhetsproblemer. 
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6.15 Skeisvang vgs. 

6.15.1 Skolen 

Skeisvang vgs. ligger i Rogalandgata i Haugesund. Skolen har 715 elevplasser (RFK 2015) 
og 80 ansatte. Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende 
Studiespesialisering 
Musikk, dans og drama 

6.15.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-39 Arealdisponering omkring Skeisvang vgs. (Haugesund kommune 2015) 

Skeisvang vgs. ligger nord for Haugesund sentrum. Området rundt skolen er stort sett 
boligbebyggelse med grøntarealer og noen offentlige funksjoner. Øst for skolen ligger et stort 
idrettsanlegg knyttet til grøntområdet rundt Norda Skeisvatnet. 

6.15.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig fra sør via fv. 47 (Karmsundgata) – fv. 938 (Skjoldavegen) – 
Rogalandgata eller fra nord via fv. 47 (Karmsundgata) – Stiklestadgata – Rogalandgata. Fv. 
47 er en sterkt trafikkert gate med 16600 ÅDT. Trafikkmengden i fv.938 (Skjoldavegen) er 
noe lavere med 10100-11100 ÅDT. Skolen har et kollektivtilbud med buss med 
bussholdeplasser i Rogalandsgata og Skeisvannsvegen. 
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6.15.4 Reisevaner 

Omtrent halvparten av elever reiser med buss til/fra skolen. Mange (ca. 20%) sykler eller 
kjører moped. Rundt 10% går til fots som hovedreisemiddel. Noen kjører selv eller får skyss 
til skolen. Mange skoleansatte bor i nærheten av skolen og går eller sykler. Ca. 50-60% av 
skoleansatte kjører egen bil. 

6.15.5 Skoleområdet 

Figur 6-40 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-40 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.15.6 Oppsummering og anbefaling 

Skolen har trafikksikkerhetsproblemer både i nærområdet og inne i skolegården. Oversikt av 
konflikter vises i Figur 6-41 og oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 6.14. 
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Figur 6-41 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

 

Tabell 6.14 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Rogalandgata-Blåvallagata: uoversiktlig 
veikryss pga. bilparkering. Oppleves utrygg. 
Elever må krysse veien til bussholdeplass. 
Det er gangfelt, men biler hindrer sikt. 

Skilting av parkeringsrestriksjoner i nærheten av 
veikryss. 
Sette ned fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t ved 
skolen og bussholdeplassene. 

Kommune 

Rundkjøring i Rogalandgata oppleves utrygg 
for myke trafikanter og moped/MC. Gangfelt 
har også dårlig belysning. 

Forbedre belysning. 
Sette ned fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t ved 
skolen og bussholdeplassene. 

Kommune 

Utkjøring med moped på gangsti på sørsida 
av skolen. 
Området er uoversiktlig pga. vegetasjon. 
Moped krysser gata og kjører rett inn i 
rundkjøring. 

Sette opp sykkelsluser på gangveier inn til 
skoleområdet. 
Opplæring. 

Skolen, RFK 
 
Skolen, RFK – Trygg trafikk 

Uoversiktlig trafikkbilde ved adkomst fra 
Blåvallagata. 
Alle trafikanter bruker adkomstvei fra 
Blåvallagata. En del trafikk går til 
idrettshallen, og en del til skolen. Trafikk 
oppleves som uoversiktlig og utrygg. 

Etablere tosidig gangfelt ved adkomstvei. RFK, skolen 

Utkjøring til Rogalandgata er vanskelig pga. 
vegetasjon hindrer sikt. 

Vedlikehold av vegetasjon. Skolen, RFK 
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6.16 Sola vgs. 

6.16.1 Skolen 

Sola vgs. ligger i Åsnutvegen i Sola. Skolen har 830 elevplasser (RFK 2015) og 110 ansatte. 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon  
Idrettsfag Elektrofag  

 

6.16.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-42 Arealdisponering omkring Sola vgs. (Sola kommune 2015) 

Sola vgs. ligger nordøst for Sola sentrum ved Åsnuten på kanten av et boligområde. Rundt 
skolen finnes det flere barnehager og et idrettsanlegg. I øst er det store grøntarealer med 
landbruksområde i nord og sør (Figur 6-42). 

6.16.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig via Sandsletta – Åsenvegen fra Sola sentrum eller via (rv. 509) – 
fv. 510 (Nesbuvegen) – Åsnutvegen fra nord. Rv. 509 er en høytrafikkert vei med 17350 i 
ÅDT. Trafikkmengden i Nesbuvegen er noe lavere med 9000 ÅDT og i Åsveien er det mye 
lavere, rundt 4300 ÅDT. Skolen har et kollektivtilbud med buss med bussholdeplasser i 
Åsenvegen og Joabakken. 
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6.16.4 Reisevaner 

De fleste elevene reiser med buss til/fra skolen i begynnelsen av skoleåret. Tidlig høst tar ca. 
70% buss. Mange går til fots som hovedreisemiddel eller sykler. Omtrent 30-40 elever kjører 
moped/MC, 6% sykler og ca. 4% kjører egen bil mens andre blir kjørt. Andel som kjører selv 
stiger noe utover skoleåret ettersom flere tar sertifikat. Skoleansatte kjører hovedsakelig 
egen bil (ca. 97%). Ca. 1% sykler, 0,5% går og 1,5% reiser kollektivt. 

Reisevanene for de ansatte varierer i stor grad med årstid. Ca. 70-80% kjører bil om 
vinteren, med en mindre andel om sommeren. Resten sykler eller går. 

6.16.5 Skoleområdet 

Figur 6-43 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-43 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.16.6 Oppsummering og anbefaling 

Det er noen trafikksikkerhetsrelaterte problemer i skolens nærområdet og inne i skolegården. 
Oversikt av konflikter vises i Figur 6-44 og oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 
6.15. 
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Figur 6-44 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 
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Tabell 6.15 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Kryssing av Åsenvegen føles utrygg. 
Det er oppmalt gangfelt ved rundkjøring, men 
kryssing av vei føles utrygg pga. biltrafikk. 
Fartsgrenser på veistrekningen er 40 km/t 

Bedre belysning og opphøyde gangfelt med 
tydelig markering. 

Kommune 

Åsnutvegen er ofte glatt om vinteren. 
Det er en del trafikk som kommer til skolen fra 
nord og benytter Åsnutvegen. Veien er glatt 
om vinteren og vedlikehold er ikke prioritert. 

Veien er kommunal, spørsmål om vedlikehold 
bør tas opp med kommunen. 

Kommune 

Krysset Nesbuvegen-Åsnutvegen oppleves 
utrygt for bilister. 
Det er vanskelig å svinge inn til venstre fra 
Nesbuvegen til Åsnutvegen pga. høy 
hastighet og trafikkmengde. 

Etter en helhetsvurdering av veistrekningen er 
hastighetsreduksjon lite sannsynlig. 
Trafikkmengden har blitt noe redusert med 
åpning av Solasplitten, men det går fortsatt mye 
trafikk i Nesbuvegen. Etablering venstresving felt 
fra Nesbuvegen til Åsnutvegen vurderes etter 
trafikktelling.  

SVV 

Varelevering kommer i konflikt med 
gangtrafikk på østsiden av skolen. 
Varebiler kjører fra Åsnutvegen. Det er en 
smal vei uten snumulighet. De må kjøre 
inn/rygge ut til/fra vareleveringspunkt. Det 
finnes inngangsdører til verksteder langs 
veien som er mye brukt. 

Skolen bør ta initiativ til å begrense 
vareleveranse til før eller etter skoletid. 

Skolen 

Av-/påstigning i nord. Konflikt mellom 
biltrafikk med av-/påstigning og andre 
trafikanter. 
Snuplassen er for liten og farlig ved 
søppelcontainere. Utkjøring mot trafikkstrøm 
er også problematisk. 

Enveiskjøring gjennom p-plassen. Skolen, RFK 

Konflikt mellom g/s trafikk og moped på 
gangveier i nord og på g/s vei langs 
skolegrense i vest. 
Elever kjører moped med stor fart, og 
vegetasjon hindrer sikt langs gangsti - flere 
nestenulykke har oppstått. 
Usikkerhet om eierforhold. 

Sperring av g/s veien for motorisert trafikk bør 
vurderes sammen med kommunen. 
Trafikksikkerhetsopplæring. 

Kommunen, RFK  
 
Skolen, RFK – Trygg trafikk 

Ulovlig gjennomkjøring på g/s vei. 
Besøksadressen for skolen er registrert på 
Åsnutvegen, men hovedinngang er fra 
Åsenvegen. Besøkende som følger kart/gps 
kommer fra nord med bil og bruker g/s vei 
som snarvei istedenfor å kjøre rundt hele 
Sola for å komme til hovedinngangsdør. 

Prøv å endre besøksadressen. 
Samtidig sperre g/s vei for motorisert trafikk –se 
kommentar over. 
 
Midlertidig løsning: sett opp skilt som viser 
gangvei til hovedinngang fra nord. 

Skolen 
Kommune / RFK 
 
 
Skolen 

P-plasser har generelt for dårlig belysning. Forbedre belysning. Skolen 

Skoleområdet er under utbygging. I sør mot 
Åsenhallen bygges en tilbygg. Ny bygning vil 
sannsynligvis påvirke trafikkstrømmer. 

Om det er behov, bør sikkerhetskartlegging 
oppdateres etter ny bygning er tatt i bruk. 

Skolen, RFK – Trygg trafikk 
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6.17  St. Olav vgs. 

6.17.1 Skolen 

St. Olav vgs. ligger i Jens Zetlitz gate i Stavanger. Skolen har 840 elevplasser (RFK 2015). 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende International baccalaureate 
Studiespesialisering  

 

6.17.2 Beliggenhet og bebyggelse 

St. Olav vgs. ligger på Eiganes, vest for Stavanger sentrum. Skolen ligger i et boligområde 
med noen mindre offentlige tjenester og grøntområder (Figur 6-45) i nærområdet rundt. 

 

Figur 6-45 Arealdisponering omkring St. Olav vgs. (Stavanger kommune 2015) 

6.17.3 Transporttilbud 

St. Olav vgs. ligger i nærheten av Stavanger sentrum. Den mest trafikkerte veien nær skolen 
er Løkkeveien med 14800 i ÅDT. Ved skolen har Wessels gate lavere trafikktall, 5300-6300 
ÅDT. Eiganesveien nord for skolen har mye lavere trafikk med 1700 ÅDT. Den nærmeste 
bussholdeplass til skolen er Møllegata hp. i Eiganesveien som betjenes av busslinjer 2 og 
27. Skolen ligger i nærheten av Stavanger sentrum og har et utmerket kollektivtilbud med 
både buss og tog.   
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6.17.4 Reisevaner 

De fleste elevene reiser kollektivt til/fra skolen. Det er stor gangtrafikk knyttet til 
kollektivtransport. Ca. 150 sykler, og noen få kjører moped eller blir kjørt. Mange 
skoleansatte bor i nærheten av skolen. Omtrent 20% kjører egen bil, ca. 20-30% sykler og 
15-20% går. De resterende reiser kollektivt. 

6.17.5 Skoleområdet 

Figur 6-46 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-46 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.17.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhet på skolegården er generelt sett tilfredsstillende. I nærområdet er det noen 
konfliktområder knyttet til gangtrafikk til/fra kollektivholdeplasser og ved av-/ 
påstigningspunkter ved skolen. Oversikt av konflikter vises i Figur 6-47 og oppsummering av 
anbefalinger og tiltak i Tabell 6.16. 
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Figur 6-47 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.16 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Smal og noen steder manglende fortau 
langs Møllegata. 
Møllegata er en mye brukt gangtrasé til 
skolen fra holdeplassene i Madlaveien. 
Gangtrafikken er ganske stor og det fører til 
konflikt mellom kjørende og gående. 

Skolen vil gjerne at Jens Zetlitz gate blir stengt for 
kjøring mot Wessels gate i krysset med 
Møllegata. Dessuten ønsker de kun kjøring til 
eiendommene fra Wessels gate i retning 
Møllegata. 
 
En endring av kjøremønster i nærheten av skolen 
medfører behov for en grundig vurdering av 
trafikkløsninger i et større området for å unngå 
uforventet/uønsket konsekvens andre steder. 

Kommune 

Konflikt mellom gående og kjørende i Jens 
Zetlitz gate. 
Elever går i veibanen (Jens Zetlitz gate). 
Gaten er en mye benyttet gangtrasé til/fra 
skolen og er også biladkomst for av-
/påstigning. Det finnes fortau langs veien, 
men elever går i veibanen og fører til konflikt 
med biltrafikk. 

Trafikksikkerhetsopplæring. 
Skolen vil gjerne begrense innkjøring fra Jens 
Zetlitz gate til skolegården kun for varelevering. 
En endring av kjøremønster i nærheten av skolen 
medfører behov for en grundig vurdering av 
trafikk i et større området for å unngå 
uforventet/uønsket konsekvens andre steder. 
Flytting av av-/påstigning til Wessels gate kan 
vurderes. 

Skolen, RFK – Trygg trafikk 
Kommune 

 

Mangel på p-plasser ved skolen skaper ikke trafikksikkerhetsproblemer. Skolen må selv 
sørge for å få avtale med kommunen eller private aktører mht parkeringstilbudet. 
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6.18 St. Svithun vgs. 
På grunn av ombygging, har skolen flyttet midlertidig et år til gamle Teknikken, med noen få 
klasser i Vikinghallen og Ynglingen. Skolen er derfor ikke i bruk, men de er interessert i en 
kartlegging av trafikksikkerhet etter at de har flyttet tilbake.  

6.18.1 Skolen 

St. Svithun vgs. ligger ved Ytre Eiganesvei i Stavanger. Skolen har 815 elevplasser (RFK 
2015). Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Toppidrett 
Studiespesialisering  
Idrettsfag  

6.18.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-48 Arealdisponering omkring St. Svithun vgs. (Stavanger kommune 2015) 

St. Svithun vgs. ligger ved Tjensvoll krysset, vest for Stavanger sentrum (Figur 6-48). 
Nærområdet er preget av store og trafikkerte veier. Skolen ligger i et område med mange 
offentlige tjenester, idrettsanlegg, næringsbebyggelser og tett boligbebyggelse omkranset av 
boligarealer med lavere tetthet. Skoleområdet har god tilknytting til store grøntområder rundt 
Mosvatnet i øst og Stokkavatnet i nordvest. 

6.18.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig via rv. 509 fra Stavanger sentrum eller E39-rv. 509 fra nord og 
sør. Rv. 509 og E39 er høytrafikkerte veier med 15700-22700 og 24300-27200 i ÅDT. Skolen 
har et godt kollektivtilbud med buss. De nærmeste holdeplassene (Tjensvollkrysset) ligger 
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ca. 200 m fra skolen. Holdeplassen som ligger på motsatt siden av Madlaveien har tilkobling 
mot skolen via gangbru med ca. 250 m gangavstand.  

6.18.4 Oppsummering og anbefaling 

Før skolen flyttet ut av lokalene var det ikke noe trafikksikkerhetsproblemer rundt 
skoleområdet. Tidligere krysset elevene veibanen i Madlaveien, men Statens vegvesen satt 
opp gjerder langs midtrabatten slik at elevene måtte bruke gangbruen.  

Det er foreslått å kartlegge trafikksikkerheten på skolen etter at de flytter tilbake og daglig 
bruk er etablert. 
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6.19  Stavanger Katedralskole 

6.19.1 Skolen 

Stavanger Katedralskole har hovedavdeling Kongsgård i Haakon VIIs gate i Stavanger og 
har en avdeling på Bjergsted. Skolen har 555 elevplasser (RFK 2015). 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende 
Studiespesialisering 
Musikk, dans og drama 

 

6.19.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Kongsgård ligger midt i Stavanger sentrum i parken ved Breiavatnet ved siden av 
Domkirken. Sentrumsområdet rundt skolen består stort sett av næringsbebyggelse, 
kontorbygninger og tett boligbebyggelse (Figur 6-49).  

Avdeling på Bjergsted ligger i nordlige utkanten av Stavanger sentrum og er en del av 
Bjergsted kulturpark. 

 

Figur 6-49 Arealdisponering omkring Stavanger Katedralskole. (Stavanger kommune 2015) 

6.19.3 Transporttilbud 

Kongsgård ligger midt i Stavanger sentrum. Skolen ligger på utkanten av et bilfritt område. 
Gatene i nærområdet har lav trafikk. De mest trafikkerte veier i nabolaget hvor det finnes 
trafikktall har 6000-8500 ÅDT. Skolen i Stavanger sentrum har et utmerket kollektivtilbud 
med både buss og tog. Bussholdeplassene rundt Breiavatnet er betjent av alle busslinjer 
som har stoppested i Stavanger sentrum. Stavanger jernbanestasjon er også innen 
gangavstand til skolen.  

Avdeling på Bjergsted er godt tilgjengelig via Løkkeveien – Sandvigå og langs Strandkaien 
fra Stavanger sentrum. Løkkeveien (fv. 446) og Borgermester Middelthons gate (fv. 411) er 
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relativ trafikkerte gater med 8800/6500 i ÅDT. Trafikkmengden i Sandvigå er mye lavere med 
2000 ÅDT. Skolen har et kollektivtilbud med buss. Den nærmeste bussholdeplassen ligger 
ved Bjergsted Terrasse. 

6.19.4 Reisevaner 

Elever og ansatte reiser kollektivt, sykler eller går til fots. 

6.19.5 Skoleområdet 

Figur 6-50 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-50 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.19.6 Oppsummering og anbefaling 

Opplevd trafikksikkerhet rundt de to avdelingene av Stavanger Katedralskolen er 
tilfredsstillende. Skolen opplever ikke konflikter i nærområder eller på skolegårder. 
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6.20 Stavanger offshore tekniske skole 

6.20.1 Skolen 

Stavanger offshore tekniske skole ligger i Tjuvholmveien i Stavanger. Skolen har 135 
elevplasser + 435 fagskoleplasser (RFK 2015) og 80 ansatte. Utdanningsprogrammet 
inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Yrkesfaglige Fagskole 
Teknikk og industriell produksjon  

 

6.20.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Stavanger offshore tekniske skole ligger ved Byfjorden på Kalhammaren, nord for Stavanger 
sentrum. Skolen ligger rett ved sjøen omkranset av næringsområder med stort sett 
industribebyggelse (Figur 6-51). Sør for skolen er det boligbebyggelse. 

 

Figur 6-51 Arealdisponering omkring Stavanger offshore tekniske skole . (Stavanger kommune 2015) 

6.20.3 Transporttilbud 

Skolen er godt tilgjengelig via fv. 411 (Tastagata/Dusavikveien). Fv. 411 er en relativ 
trafikkert gate med 6500 i ÅDT. Trafikkmengden i andre veier i nærområdet er lavere. Skolen 
har et kollektivtilbud med buss. Den nærmeste bussholdeplassen er i Tastagata ved Kaptein 
Mejlænders gate. 
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6.20.4 Reisevaner 

De fleste elevene (100 av 136) reiser med buss til/fra skolen, 20 sykler eller kjører moped og 
16 går til fots som hovedreisemiddel. Skoleansatte kjører hovedsakelig egen bil (60 av 80), 
resten sykler eller går. 

6.20.5 Skoleområdet 

Figur 6-52 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-52 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.20.6 Oppsummering og anbefaling 

Det har ikke vært trafikkulykker i skolens nærområdet de siste fem årene. Både registrert og 
opplevd trafikksikkerhet rundt skolen er tilfredsstillende. Skolen opplever ikke konflikter i 
nærområder eller på skolegården. 
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6.21 Strand vgs. 

6.21.1 Skolen 

Strand vgs. ligger i Ryfylkevegen på Tau. Skolen har 606 elevplasser (RFK 2015) og 100 
ansatte. Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag  
Idrettsfag Elektrofag  
 Teknikk og industriell produksjon  
 Naturbruk  
 Service og samferdsel  

6.21.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-53 Arealdisponering omkring Strand vgs. (Strand kommune 2012) 

Strand videregående skole ligger sør for Tau sentrum ved Krossvatnet i et område med 
offentlige tjenester og andre skoler (Figur 6-53). Området er omkranset av grøntareal og 
idrettsanlegg i vest, sør og øst. Nord for skolen finnes det sentrumsbebyggelse og et 
næringsområde.  

6.21.3 Transporttilbud 

Skolen er godt tilgjengelig via Ryfylkevegen (rv. 13, og fv. 13) og Fiskåvegen (fv. 523). 
Skolen ligger i et relativt trafikkert område. Fv. 13 og rv. 13 som omkranser skolen er de 
mest trafikkerte veiene med 5300-5350 i ÅDT. Rv. 13 øst for veikrysset har noe lavere trafikk 
med 2600 ÅDT. De andre veiene rundt skolen har mye mindre trafikk. Skolen har et 
kollektivtilbud med buss med bussholdeplasser i rv. 13 og fv. 13. 
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6.21.4 Reisevaner 

De fleste elevene reiser med buss (70%) til/fra skolen, med mye gangtrafikk rundt 
skoleområdet knyttet til kollektivtransport. Omtrent 20% kjører egen bil og 10% går eller 
sykler til skolen. Få (20-30) kjører moped/MC. Andel kjørende øker utover skoleåret etter at 
elevene får sertifikat. Ansatte kjører hovedsakelig egen bil til jobb. Ca. 20% går eller sykler.  

6.21.5 Skoleområdet 

Figur 6-54 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-54 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.21.6 Oppsummering og anbefaling 

Det finnes trafikksikkerhets problemer både i skolens nærområdet og innenfor skolegården. 
Oversikt av konflikter vises i Figur 6-55 og oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 
6.17. Mangel på p-plasser fører ikke til trafikksikkerhetsproblemer. 
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Figur 6-55 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.17 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Elever opplever at kryssing av Ryfylkevegen 
er utrygg pga. dårlig belysning ved 
rundkjøringen. Skolen har allerede meldt 
behov for bedre belysning til SVV. 

Forbedre belysning. SVV 

I nord finnes det en g/s vei og en snarvei som 
leder fra skoleområdet til fv.13 (og butikken 
på andre siden), men ingen gangfelt er 
etablert. G/s veier i øst-vest og sør retninger 
er koblet sammen gjennom skolegården. 
Kryssing av veien utenfor gangfelt er farlig 
pga. biltrafikk. 

Reguleringsplan for Tau sentrum viser 
vegløsning og g/s veg for området. Frem til 
planen er realisert bør det etableres midlertidig 
løsning med gangfelt, evt. sperring av g/s vei.  
 
 

SVV 
 
 
 
 
 

Det er oppmerket gangfelt ved krysset 
Ryfylkevegen-Bedehusvegen kryss, men 
kryssing av vegen føles likevel utrygt. 
Veikrysset oppleves som omvei, derfor 
krysser elevene veibanen utenfor gangfelt. 

Skolen ønsker en undergang til barne-/ 
ungdomsskole. Behov for et trygt krysningspunkt 
mellom vgs. og idrettsanlegget bør spilles inn til 
kommunen ifb. med reguleringsplanarbeid ved 
skoleområdet. 
 
Midlertidig løsning bør vurderes frem til 
realisering av en permanent løsning. 

Skolen, kommune, SVV 
 
 
 
 
 
SVV 

Inn-/utkjøring fra parkeringsområdet ved det 
gamle legesenter skaper trafikkproblemer. 
Parkeringsplassen har adkomst fra nord ved 
bussholdeplassen. I tillegg ligger den tett opp 
til en rundkjøring og fører til konflikter med 
biltrafikk på vegen.  

Området skal bygges om. 
Trafikksikkerhetsproblemer bør spilles inn til 
kommunen ifb. reguleringsplanarbeid ved 
skoleområdet. 
 
 

Kommunen 

Biler som skal hente og bringe elever stanser 
i sør ved bussringen og sperrer veien for 
bussen. 

Etablere en egen av-/påstigningslomme. Skolen, RFK 

Biler fra-til fotballhallen kjører gjennom 
parkeringsplassen med høy hastighet og 
skaper konflikter og utrygghet for gående. 

Elevrådet ønsker fartsdempere på 
gjennomkjøringsvei (3 stk) i det sørlige 
parkeringsområdet og ved hovedbygning (2 stk). 
Innføring av fartsgrense kunne også vurderes. 

Skolen, RFK 

Skoleområdet er under utbygging i vest. Ny 
bygning vil sannsynligvis endre 
trafikkstrømmene. 

Om det er behov, bør sikkerhetskartlegging 
oppdateres etter ny bygning er tatt i bruk. 

Skolen, RFK – Trygg trafikk 
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6.22 Vardafjell vgs. 

6.22.1 Skolen 

Vardafjell vgs. ligger i Spannaveien i Haugesund. Skolen har 550 elevplasser (RFK 2015). 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer  (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige International Baccalaureate 
Studiespesialisering Medier og kommunikasjon  

 

6.22.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Vardafjell vgs. ligger sørøst for Haugesund sentrum i et område med mange offentlige 
tjenester som skoler og barnehager (Figur 6-56). Omkringliggende områder har stort sett 
boligbebyggelse.   

 

Figur 6-56 Arealdisponering omkring Vardafjell vgs. (Haugesund kommune 2015) 

6.22.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig fra vest via fv. 47 (Karmsundgata) – Stavangergata eller fra øst 
via fv. 922 (Fjellvegen) – Stavangergata. Fv. 47 er en høytrafikkert gate med 27800 i ÅDT. 
Det finnes ingen trafikkregistreringer for Stavangergata. Skolen har et kollektivtilbud med 
buss med bussholdeplasser i Spannavegen og Stavangergata. 
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6.22.4 Reisevaner 

De fleste elevene reiser med buss til/fra skolen. Noen sykler, kjører moped (ca. 10%) eller 
kjører egen bil. Skoleansatte kjører hovedsakelig egen bil, noen sykler og noen få går til fots 
som hovedreisemiddel. 

6.22.5 Skoleområdet 

Figur 6-57 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-57 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.22.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhet i skolens nærområdet oppleves som konfliktfull, men skolen har ingen 
spesielle problemer inne i skolegården. Oversikt over konflikter vises i Figur 6-58 og 
oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 6.18. 
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Figur 6-58 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 
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Tabell 6.18 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

G/s vei fra Stavangergata er knyttet via 
gangfelt til g/s vei langs sørsida av 
Spannavegen. Skolen har hovedadkomst fra 
Spannavegen, men ingen fortau. Dette 
oppleves risikofylt for fotgjengere. 
 

Etablering av g/s vei på skolesiden av 
Spannavegen vil trenge regulering. 
Sikkerheten for myke trafikanter kan forbedres 
med en regulering av trafikkstrømmene til 
skoleområdet. 

Kommune, RFK 
 
Kommunen 

Skolen har adkomstvei på motsatt siden av 
bussholdeplassen De fleste elevene krysser 
derfor gata utenfor gangfelt. 

Etablere gangfelt. 
Sette ned fartsgrense fra 50 km/t til 30 km/t. 

Kommune 
 

Stavangergata er uoversiktlig pga. 
bilparkering. 

Innføre parkeringsrestriksjoner i Stavangergata. Kommune 

Stavangergata-Spannavegen kryss og 
Spannavegen oppleves som uoversiktlig og 
farlig. 
Det er mange som ferdes her, bl.a. elever fra 
både Vardafjell og Haugaland vgs. Det finnes 
også en del trafikk knyttet til en barnehage i 
nærheten. Blanding av fotgjengere, sykler, 
mopeder, privatbiler (inn-/utkjøring fra skolens 
p-plasser og av-/påstigning) og skolebuss ved 
skolestart og -slutt fører til en uoversiktlig 
trafikksituasjon. Krysset og Spannavegen har 
også dårlig belysning. 

Forbedre belysning. Både sterkere lys og flere 
lyspunkter i krysset ved hovedinngang. 
Sette ned fartsgrense i Stavangergata. 
 
Trafikksikkerhetsopplæring. 

Kommune 
 
 
 
Skolen, RFK – Trygg trafikk 

Av-/påstigning fører til farlig trafikksituasjon i 
Spannavegen. 
Det er to av-/påstigningsområder i 
Spannavegen, en ved skolens hovedadkomst 
og en ved den sørlige adkomstveien. I begge 
tilfeller foregår det ofte risikofylte u-svinger. 
Fra hovedinngangen svinger biler tilbake til 
Stavangergata, noe som øker konfliktnivå ved 
krysset mellom Stavangervegen og 
Spannavegen. 

Vurdere om det er stort nok areal på skolen for 
en av-/påstigningslomme foran skolen sør for 
hovedadkomsten. 

Skolen, RFK 

Ikke egnet innkjørsel for varelevering. Varebiler kunne bruke den samme avkjørsel som 
av-/påstigning (se kommentar over) 
Rundkjøring som skolen foreslår som løsning blir 
arealkrevende. 

Skolen, RFK 
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6.23  Vågen vgs. 

6.23.1 Skolen 

Vågen vgs. ligger i Holbergs gate i Sandnes. Skolen har 885 elevplasser (RFK 2015) og 166 
ansatte (COWI AS 2015). Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige 
Studiespesialisering Design og håndverk 
Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon 

 

6.23.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Vågen vgs. ligger på østkanten av Sandnes sentrum. På østsiden av skolen finnes det mye 
ledig næringsarealer og bakkeparkering. Disse arealene er skilt fra skolen med en kanal som 
skal inngå i et regulert gjennomgående grøntareal fra Vågen mot Sandvedparken i sør (Figur 
6-59). I det større nærområdet er boligbebyggelse og kombinert formål dominerende 
arealbruk. 

 

Figur 6-59 Arealdisponering omkring Vågen vgs. (Sandnes kommune 2014; Sandnes kommune 2015) 

6.23.3 Transporttilbud 

Skolegården har hovedadkomst fra Holbergs gate. Området er godt tilgjengelig via fv. 44 
(Elvegata) / fv. 509 (Oalsgata) / fv. 325 (St. Olavs gate) – fv. 334 (Høylandsgata) eller via  
fv. 332 (Gravarsveien). De store gatene rundt skolen er ganske trafikkerte med 10800-13600 
i ÅDT. Trafikkmengden i Jule Eges gate som avgrenser skolen i sør er mye lavere med 1800 
og 1000 ÅDT. Skolen ligger i nærheten av Sandnes kollektiv knutepunkt Ruten og har et 
godt kollektivtilbud med både buss og tog. Det finnes også holdeplasser i Holbergsgata.  
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6.23.4 Reisevaner 

Cirka 60% av de ansatte reiser daglig til/fra skolen. I sommerhalvåret reiser ca. 24% av de 
ansatte med sykkel eller til fots, med en like stor andel som kjører, og 22% som reiser 
kollektivt. Andel gående og syklende reduseres i vinterhalvåret til cirka 17%, mens andel 
som reiser kollektivt eller med bil ligger på omtrent samme nivå. (COWI AS 2015).  

6.23.5 Skoleområdet 

Figur 6-60 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-60 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.23.6 Oppsummering og anbefaling 

Det er trafikksikkerhetsproblemer i skolens nærområdet både mht. registrert sikkerhet 
(ulykker) og opplevd sikkerhet. Oversikt over konflikter vises i Figur 6-61 og oppsummering 
av anbefalinger og tiltak i Tabell 6.19. 
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Figur 6-61 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

 

Tabell 6.19 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Manglende gangfelt i Julie Eges gate ved 
Ruten. 

Hele Ruten område skal omreguleres. 
Gangforbindelser blir vurdert som en del av 
områdeplanen. 

Kommune 

Ruten oppleves som farlig. Hele Ruten område skal omreguleres. 
Trafikksikkerhet blir vurdert som en del av 
områdeplanen. 

Kommune 

Krysset Julie Eges gate / Elvegata (rundkjøring) 
oppleves som farlig. 
Det er oppmerket gangfelt i krysset, men 
kryssing føles utrygt. 

Det skal etableres lysregulert kryss over 
Elvegata. 

SVV, Kommune 

Mye varetransport og uoversiktlig trafikkbilde i 
Holbergs gate. 
Busser kjører med høy fart. 
Gjennomkjøring forbudt for privatbil, men 
fortsatt mye gjennomkjøringstrafikk. 
Ulovlig parkering langs Holbergs gate om 
kvelden, knyttet til kulturskolen.  

Det er allerede anlagt innsnevringer på gaten. 
Gaten kan ikke stenges fysisk pga. 
busstrafikk. 
Gjennomkjøring er et kjent problem, men 
vanskelig å stoppe. 
 
Oppfølging av parkeringsregler. 

Kommune 
 
 
Politiet 
 
 
Kommunen (Parkeringsselskapet) 

Krysset Olav Vs plass / Elvegata føles utrygt. 
Gangfelt har dårlig belysning. 

Forbedre belysning. SVV, Kommune 

Gravarsveien føles utrygg for gående pga. mye 
trafikk. 

Det er gjennomført tiltak for g/s trafikk langs 
Gravarsveien. Veien har fortau på begge 
sider og krysningspunkt med bra belysning.  

 

Vanskelig utkjøring fra p-hus pga. dårlige 
siktforhold. 

Siktforhold ved parkeringshus kan ikke 
forbedres pga. hjørner på bygningen. 

 

Vareleveringsområde ved skolen oppleves som 
farlig. 
Konflikt mellom varebiler og biltrafikk for av-/ 
påstigning i Holbergs gate ved innkjøring til 
leveringsområdet. 
 

Hele område oppfattes som uoversiktlig, og 
utforming av området har blitt endret siden 
åpning av skolen.  
Har blitt tatt opp med Sandnes kommune. 
Forslag om å sette opp bom for fysisk 
avsperring av området. 

 
 
 
Kommune 
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6.24  Øksnevad vgs. 

6.24.1 Skolen 

Øksnevad vgs. ligger i Øksnevadvegen i Klepp. Skolen har 330 elevplasser (RFK 2015). 
Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Yrkesfaglige  Tilrettelagte tilbud 
Naturbruk Teknikk og industriell produksjon  
Bygg- og anleggsteknikk   

 

6.24.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Øksnevad skole ligger i landbruksområdet ved Jærvegen (fv. 44) i Klepp kommune, mellom 
Sandnes og Kleppe (Figur 6-62). Arealbruk rundt skolen er stort sett landbruk (LNFR). Det er 
en fotballbane (idrettsanlegg) ved fv. 44 som tilhører skolen. På den andre siden av 
Jærvegen finnes Øksnavadtjørna som er et friluftsområde. Det ligger to mindre boligområder 
nordøst for skolen og et mindre næringsområder ved boligområdet.   Diagonalt over krysset 
Jærvegen/Øksnevadvegen er det en treningsbane for hest (travbane). 

 

Figur 6-62 Arealdisponering omkring Øksnevad vgs. (Klepp kommune 2014) 

6.24.3 Transporttilbud 

Skolen er tilgjengelig via fv. 44. Jærvegen er en høytrafikkert vei med ca. 16-19000 i ÅDT. 
Trafikkmengden i Øksnevadvegen som leder til en jernbaneholdeplass på Øksnevad har 
mye lavere trafikk med 4400 ÅDT. Skolen har et kollektivtilbud både med buss og tog. 
Bussholdeplassen ved skolen betjenes av busslinje 52, og matebuss (SK2001) fra Øksnevad 
holdeplass stopper også her. 
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6.24.4 Reisevaner 

De fleste elevene reiser kollektivt til/fra skolen, men mange kjører egen bil, firhjuling eller 
traktor. Noen få kjører moped eller sykler. Et mindre antall blir kjørt til skolen, og en del 
kommer med drosje. Skoleansatte kjører hovedsakelig egen bil. 

6.24.5 Skoleområdet 

Figur 6-63 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-63 Trafikk innenfor skoleområdet1 

6.24.6 Oppsummering og anbefaling 

Over de siste årene har det blitt flere og forskjellige typer trafikksikkerhetsproblemer ved 
Øksnevad vgs. som er meldt til Statens vegvesen, Klepp kommune og Rogaland 
Fylkeskommune. Kopier av brev som viser til bekymringer er vedlagt i Vedlegg B.  

Konfliktområder ved skolen gjelder trafikksikkerhet ved skolens adkomst fra fv. 44, dårlig 
tilbud for kryssing av fv. 44 fra skoleområdet til travbanen og landbruksområder på østsiden 
av fv. 44, og bruk av kjøretøy på skolegården.  Anbefalinger for løsninger er oppsummert i 
tabellen under, samt brev fra Rogaland fylkeskommune datert 03.02.2016, og fra Statens 
vegvesen datert 03.05.2011 i Vedlegg B. 

Oversikt over konflikter vises i Figur 6-64 og oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 
6.20. 

                                                

1 Bebyggelsen på skoleområdet er ikke helt oppdatert på grunnlagskartet. 
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Figur 6-64 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.20 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Mørk og uoversiktlig gang/sykkel undergang 
under fv. 44. 

Belysning i undergangen. SVV 

Om ettermiddagen er det vanskelig å kjøre ut 
fra skoleområdet pga. mye trafikk på fv. 44. 

Reguleringsplan for ny rundkjøring i kryss fv. 
44/fv. 253 skal snart gjennomføres. Da blir det 
skiltet med påbudt sving til høyre ut fra 
adkomstveien. Trafikken som skal til venstre 
kan snu i rundkjøringen. 
Sette ned hastighet forbi skolen og mot ny 
rundkjøring til 60 km/t. 

SVV 
 
 
 
 
 
SVV 

Ingen g/s vei/fortau langs adkomstvei til 
skolen. Elever må gå i veibanen. 
Dårlig belysning – mørkt. 

Opparbeide regulert fortau langs adkomstvei. 
Forbedre belysning 

RFK, skolen 

Konflikt mellom ridende og gående i 
undergang under fv. 44 sør for 
Øksnevadvegen. Undergangen er for lav og 
trang. Ridende bruker derfor undergangen 
ved hovedinngang til skolen for å komme frem 
til travbane på sørsiden av fv. 44. 

Reguleringsplan 8160, kryss fv. 44/fv. 253 er 
godkjent. Det skal etableres ny rundkjøring i 
krysset, pluss ny undergang under  
fv. 44. 
Planen skal gjennomføres i nær fremtid. 
 

SVV 

Avstigning ved hovedbygning. Etter avstigning 
snur noen biler istedenfor å kjøre rundt 
hovedbygningen for utkjøring. 

Regulering av kjøreretning. Skolen, RFK 

Konflikt mellom ridende og anleggstrafikk, og 
traktoropplæring og andre trafikanter i 
skoleområdet. 

Utforming av skoleområdet bør vurderes for å 
finne frem til mer trafikksikre løsninger  
Skolen må vurdere hvordan de forholder seg 
til trafikkregler for kjøreopplæring i 
skoleområdet (se brev fra Vegdirektoratet 
datert 03.05.2011 i vedlegg B).  

Skolen, RFK 
 
Skolen 
 
 
Skolen, RFK – Trygg trafikk 
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6.25  Ølen vgs. 

6.25.1 Skolen 

Ølen vgs. ligger i Litlehagen i Ølen. Skolen leier også et lokale sør for E134 og vest for 
Eideelva. Skolen har 300 elevplasser (RFK 2015). Utdanningsprogrammet inneholder 
følgende linjer (RFK 2015):  

Studieforberedende Yrkesfaglige Tilrettelagte tilbud 
Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag  
 Restaurant- og matfag  
 Elektrofag  
 Bygg- og anleggsteknikk  
 Teknikk og industriell produksjon  

6.25.2 Beliggenhet og bebyggelse 

 

Figur 6-65 Arealdisponering omkring Ølen vgs. (Vindafjord kommune 2013) 

Ølen vgs. ligger øst for Ølen sentrum i et område med flere offentlige tjenester som 
barnehage, skole og idrettsanlegg. Området er omkranset av boligareal og sentrumsområdet 
(Figur 6-65). Det leide lokalet ved Eideelva ligger i sentrumsområdet omkranset av 
grønnstruktur. 

6.25.3 Transporttilbud 

Skolen er tilgjengelig via E134-Dreganesvegen. E134 er en moderat trafikkert vei med ca. 
6900-7300 i ÅDT. Trafikkmengden i Dreganesvegen er mye lavere med 3500-1050 ÅDT. 
Skolen har et kollektivtilbud med buss. Bussholdeplassen ved skolen betjenes av busslinje 
60 (mot Haugesund) og to skolebusser. 
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Skolebusser og buss med 60 elever som kommer fra Etne stopper ved Ølen vgs. sin 
holdeplass. Derfra går elever ca. 25 m på g/s trasé til skoleområdet. De som kommer fra 
Vindafjord/Haugesund (ca. 150 elever) er fraktet til bussholdeplasser i Ølen sentrum, med 
ca. 450 m gangavstand fra skolen. Gangtrasé som går gjennom Ølen sentrum er smal og har 
ikke stor nok kapasitet for trafikksikker framkomst for ca. 150 gående i et 20 minutters 
tidsrom mellom kl. 7.40 og 8. Skolen har tatt initiativ overfor Kolumbus om at elever kjøres til 
skolens holdeplass.  

6.25.4 Reisevaner 

Cirka 30% av elevene bor i Ølen, med en reiseavstand på 4 km eller kortere. Hovedsakelig 
går eller sykler de til skolen.  De andre reiser hovedsakelig med buss eller kjører egen bil. 
Noen få blir kjørt av andre. Skoleansatte kjører hovedsakelig egen bil. Det er kun noen få 
som går, sykler eller reiser med buss. 

Leid lokale for byggfag ligger ca. 750 m sørvest for hovedavdelingen. I løpet av en skoledag 
går det trafikk mellom de to lokalene, og skolen bruker minibuss for å kjøre elever. 

6.25.5 Skoleområdet 

Figur 6-66 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-66 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.25.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerhetsproblemer rundt skolen er hovedsakelig knyttet til forbindelsen med Ølen 
sentrum. Oversikt over konflikter vises i Figur 6-67 og oppsummering av anbefalinger og 
tiltak i Tabell 6.21 Konflikter og anbefalinger. 
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Figur 6-67 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.21 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Gangvei føles utrygg mellom 
bussholdeplassen i sentrum og skolen. 
Busser med elever fra Vindafjord og 
Haugesund stopper i Ølen sentrum, ca. 500 m 
gangavstand fra skolen. Ca. 150 elever går 
gjennom sentrum mellom kl. 7.40 og kl. 8. 
Spesielt den siste strekning langs 
Dreganesvegen er utrygg og skaper trafikale 
konflikter. 
Skolen har arbeidet for at alle elever kjøres til 
holdeplassen ved skolen slik bussene fra Etne 
gjør. Ddet er ikke tilrettelagt med snuplass for 
buss ved skolen. Bussene fra Etne snur på en 
kommunal tomt ved kulturhuset. 

Det finnes to alternative løsninger: etablere 
permanent snuplass for buss, eller sikre 
gangtrasé fra sentrum. 
Begge løsninger krever regulering, men 
etablering av snuplass er vurdert som en 
enklere løsning og vil i tillegg bidra til å løse 
utfordringer med konflikt mellom trafikanter 
ved adkomstveien til skolen (se under). 
Sikring av gangtrasé fra sentrum til skolen, 
med gang/sykkelveg eller fortau og 
overganger over kjøreveger krever 
sannsynligvis mer arbeid og bidrar ikke til å 
redusere konflikt ved adkomstveien til skolen. 
Her bør det også vurderes å sette ned 
fartsgrense i Dreganesvegen til 30 km/t 
kombinert med opphøyde gangfelt mellom 
skolen og kjøpesenteret. 

RFK, Kolumbus, Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
Kommune 

Stor mengde blandet trafikk ved adkomstvei 
fra Litlehagen om formiddagen og 
ettermiddagen skaper konflikter og utrygghet. 
Ølen vgs. og Ølensjøen barnehage deler 
adkomstvei. Ved skolestart bruker alle 
trafikanter samme traséen. Skolen begynner 
vanligvis litt senere.  Dette hjelper noe, men 
biltrafikken øker ifm organiserte kurs på 
skolen. 

Etablering av en permanent snuplass for buss 
vil føre til en vesentlig reduksjon i konflikt ved 
adkomstveien (se kommentar over) 

RFK, Kommune 

Moped/MC parkerer stort sett ved 
idrettshallen. Ved inn-/utkjøring fra 
idrettshallen er det dårlig sikt pga. mur. 

Frisiktsonen må sikres.  Kommune 

Vanskelig utkjøring fra Litlehagen. 
Veien er dårlig belyst og er for smal for to biler 
når det er mange fotgjenger som også går i 
veibanen.  

Forbedre belysning. 
Etablering av en permanent snuplass for buss, 
slik at alle busser kan kjøre helt frem til skolen, 
vil føre til en vesentlig reduksjon i 
konfliktnivået langs adkomstveien. 

Skolen 
RFK, kommune 
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6.26 Åkrehamn vgs. 

6.26.1 Skolen 

Åkrehamn vgs. ligger i Skoleveien i Åkrehamn. Skolen har 510 elevplasser (RFK 2015) og 
120 ansatte. Utdanningsprogrammet inneholder følgende linjer (RFK 2015):  

Yrkesfaglige  Tilrettelagte tilbud 
Helse- og oppvekstfag Elektrofag  
Medier og kommunikasjon Teknikk og industriell produksjon  
Bygg- og anleggsteknikk   

 

6.26.2 Beliggenhet og bebyggelse 

Åkrehamn vgs. ligger sør for Åkrehamn sentrum langs fv. 511. Skolen ligger i et område med 
flere offentlige funksjoner, som skoler, barnehager og gravplass (Figur 6-68). Området rundt 
skolen består hovedsakelig av boligbebyggelse. På den andre siden av fv. 47 ligger et stort 
idrettsområde ved Åkrahallen.  

 

Figur 6-68 Arealdisponering omkring Åkrehamn vgs. (Karmøy kommune 2015) 

6.26.3 Transporttilbud 

Området er godt tilgjengelig via fv. 47 / Vestre Karmøyveg. Fv. 47 er ganske trafikkerte vei 
med 6000-14100 i ÅDT. Det finnes ingen andre tilgjengelige trafikktall for de andre veiene 
rundt skolen. Skolen har et kollektivtilbud med buss med bussholdeplasser i Vestre 
Karmøyveg og skolebusser til skolen. 
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6.26.4 Reisevaner 

En stor andel av elever bor i området. De fleste reiser med buss, men mange går til fots, 
sykler eller kjører moped. Noen få kjører egen bil. Ca. halvparten av ansatte kjører bil til/fra 
jobb, men bilandelen varierer. Mange sykler eller går. Noen kjører motorsykkel og få reiser 
kollektivt. 

I løpet av skoledagen er det stor gangtrafikk mellom skolen og idrettshallen (Åkrahallen) på 
den andre siden av fv. 47 (Figur 6-68), hvor elever har gymtime.  

6.26.5 Skoleområdet 

Figur 6-69 viser en oversikt over trafikale forhold innenfor og i nær tilknytning til 
skoleområdet, etter innspill fra skolen.  

 

Figur 6-69 Trafikk innenfor skoleområdet 

6.26.6 Oppsummering og anbefaling 

Trafikksikkerheten i skolens nabolaget oppleves generelt sett som god, men skoleelever og 
ansatte opplever noen problemer rundt skolen og innenfor skolegården. Oversikt av 
konflikter vises i Figur 6-70 og oppsummering av anbefalinger og tiltak i Tabell 6.22. 
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Figur 6-70 Oppsummering av trafikk relaterte konflikter 

Tabell 6.22 Konflikter og anbefalinger 

Konflikt Anbefaling Ansvarlig for oppfølging 

Dårlig belysning på veien fra/til 
bussholdeplasser sør for skolen. 

Forbedre belysning. Kommune, SVV 

Glatte veier fra bussholdeplass til skolen 
skaper sikkerhetsproblemer om vinteren. 

Gang/sykkelveien er kommunal, og bedre 
vedlikehold bør tas opp med kommunen. 

Kommune 

Bussene til/fra skolen er fulle og det er ikke 
mulig for alle å få sitteplass med setebelte. 

Fylkeskommunen har fått dispensasjon fra 
krav om at elever på Åkrehamn skoler må få 
sitteplass med setebelt på buss. 

 

Det er stor trafikk på Vestre Karmøyveg og 
Skulevegen. 
Barnehagen, ungdomsskolen og vgs. deler 
adkomstvei. 

Vurdere trafikkforhold til barnehagen og 
skolene i en sammenheng for å se om en 
fellesløsning for av-/påstigning kan bidra til 
bedre trafikksikkerhetsforhold. 

Kommune, RKF 

Konflikt mellom gangtrafikk og motorisert 
trafikk ved adkomstvei på østsiden av skolen. 
Alle trafikanter bruker samme adkomstvei. De 
som bruker bussholdeplass i Engevegen må 
krysse inn-/utkjørende biltrafikk for å gå fra/til 
skolen. 

I tråd med skolens forslag er det anbefalt å 
flytte bussholdeplass lengre nord. 
 
Trafikkbildet kan forenkles med stenging av 
adkomst fra Engvegen (øst) for privatbil, med 
kun varelevering tillat.  
P-plasser på skolegården blir tilgjengelig fra 
Engvegen (nord), Skulevegen (vest) og 
Grindhaugvegen (sør). Av- og 
påstigningsmulighet beholdes bare på 
vestsiden av skolebygget. 
 

Skolen, RFK 
Kommune 

Av-/påstigning. 
Mange kommer samtidig, det blir ofte trangt. 
Det er mulig å snu innenfor skolegården, men 
to-veis trafikkstrøm skaper problemer. 

Problemstilling må vurderes ifb med løsning 
for gangtrafikk fra holdeplassen beskrevet 
over. 

Skolen, RFK 

Dårlige siktforhold ved kryss mellom Engvegen 
og Grindahaugvegen. 
Busser som bruker holdeplassen i Engeveien 
hindrer sikt for andre kjørende og fører til 
farlige situasjoner. 

Flytting av bussholdeplass lengre nord vil 
forbedre siktforhold ved veikrysset (se 
kommentar over) 

Skolen, RFK, kommune 
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 VEDLEGG 

8.1 Brev til skolene 
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8.2 Spørreskjema 
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8.3 Karteksempler 

 

 


