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Møtedato

Bussholdeplass ved Halsen U skole. Innkjøring forbudt for
motorvogn. Gjelder ikke buss
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg anbefaler at det skiltes innkjøring forbudt for motorvogn
ved innkjøringer til bussholdeplass ved Halsen U skole. Det skiltes unntak for buss med
underskilt «Gjelder ikke buss».
Saken oversendes regionvegkontoret til endelig vedtak. Den sendes også politiet til uttalelse.
Nødvendig skilting er vist på skiltplan S – 278, datert 06.12.2018.
Vedlegg:
1.
Skiltplan S-278. Bussholdeplass ved Halsen U skole. Innkjøring forbudt for motorvogn.
Gjelder ikke buss
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger
Bussholdeplassen ved Halsen U skole har etter etablering av skateparken blitt et populært
tilholdssted for både skatere og øvrige personer. Dette har dessverre medført økt trafikk både i
forhold til biler, mopeder og firehjulinger. Denne økte aktiviteten med motorvogn har etter hvert
blitt et problem, med klager fra beboere, ansvarlige for skateparken og henvendelser fra politiet.
I dag er det innkjøring til den store holdeplassen både fra vest og øst.
På plassen er det skiltet bussholdeplass, noe som ikke respekteres eller overholdes. Plassen er
stor og det kan diskuteres om hele plassen er bussholdeplass eller ikke. Fra flere involverte
instanser og parter er det nå ytret ønske om noe mere tydelige restriksjoner i forhold til den etter
hvert økende aktivitet av motorkjøretøy i området, sett i sammenheng med bussholdeplassen.
Vurdering
Statens vegvesens håndbok N300 om trafikkskilt sier at skilt 306.1 Forbudt for motorvogn
brukes for å forby eller begrense kjøring med motorvogn.
Begrenset kjøring angis med unntak for kjøretøytyper eller kjøreformål på underskilt. I denne
saken begrenses forbudet til og gjelde buss med underskilt 808.313 «Gjelder ikke buss».
Problemet med den økende trafikk av motorvogn i området skateparken/busslommen vil kunne
reduseres betydelig om det ved innkjøringene skiltes innkjøring forbudt for motorvogn. Det
skiltes unntak for buss med underskilt «Gjelder ikke buss». Med denne skiltingen vil politiet
kunne håndheve i forhold til innkjøringsforbudet.
Saken oversendes regionvegkontoret til endelig vedtak. Den sendes også politiet til uttalelse.
Nødvendig skilting er vist på skiltplan S – 278, datert 06.12.2018.

