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Innspill til transportplan i Lund kommune

Gatelys
Samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og FAU ved Heskestad skule har hatt møte 4.6. En av
sakene var transportplanen i kommunen. I mange år har det ligget inne ønske om gatelys fra
Eide til Ualand. Dette er det eneste strekket det ikke er gatelys nå. På denne strekningen er
det flere familier og pt er det 25 barn under 18 år på dette strekket(uten gatelys). De er
avhengig av å bli kjørt på aktiviteter på Ualand store deler av året på grunn av dårlig
trafikksikkerhet. Vi tror at gatelys til øke trafikksikkerheten og stimulere til at barna våre kan
sykle til venner og fritidsaktiviteter oftere. Det vil si at gatelysene binder bygda sammen.

Gangfelt
På området rundt Heskestad skule er det etter vår mening dårlig trafikksikkerhet. Dette er
fylkesvei, men vi ønsker å få fram utfordringen i dette innspillet likevel. Ved overgang fra
gangfelt til skuleområdet er det ingen gangfelt. Det skjer i dag farlige situasjoner da et
gangfelt vekker oppmerksomheten til sjåfører enda bedre. Vi mener at det mangler tre
gangfelt. To ved skuleområdet og et fra gangfelt ved Vartdal plast til butikken.

Hjertesone
Ved skulen er det en slags rundkjøring og parkeringsplass i enden. Her skjer det mange
farlige situasjoner da flere foreldre leverer ungene sine her. I 8 tida er det to busser og to
taxier også som står i rundkjøringen. Det er dårlig bruk at blinklys hos enkelte. I snøvær er
det ekstra kaotisk i leveringstida. Vi mener at all henting og levering av barn bør skje i
området ved fotballbanen bort til containerene. Isåfall må det legges til rette for brøyting her
vinterstid. Her bør det også skiltes med “hjertesone” ihht trygg trafikk sitt konsept.

Oppsummering
Hvis Lund kommune ønsker å være en trafikksikker kommune MÅ disse tre viktige punkt
vurderes. I dag er det dårlig trafikksikkerhet i denne delen av kommunen. Av denne grunn
ser vi det som veldig viktig å informere PNM og utvalg om behov for utbedringer.
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