
                                                                     

Trafikkinformasjon til foresatte, elever og ansatte ved Justvik skole 

Område B33 like ovenfor Justvik skole er under utbygging.  Anleggsarbeidet medfører økt trafikk av 

tyngre kjøretøy opp og ned Kvernhusheia.  Veien benyttes daglig av barna som skolevei. 

 

Kristiansand kommunes ulike sektorer har i møte (11.04.18) med utbygger, entreprenør, konsulent 

og skolens ledelse drøftet sikkerheten på elevenes skolevei.  Entreprenør opplyste at det er liten 

anleggstrafikk på veien i perioden fram mot sommeren. 

 

På møtet var det enighet om følgende: 

- SMS-varsling mellom utbygger og transportører.  Entreprenøren fortsetter med sin rutine 

der alle sjåfører varsler på SMS før de ankommer byggeplass. De gjennomgår en SJA (sikker 

jobbanalyse) som definerer risikoen det utgjør å kjøre tung transport langs skolevei. De 

utøver dermed ekstra aktsomhet i det de svinger inn mot skolen og videre opp mot/ned fra 

byggeplass i B33. 

- Fareskilt «skolebarn på veien» settes opp i Kvernhusheia av Kristiansand Ingeniørvesen så 

snart det er produsert.  Utover høsten vil anleggstrafikken høyst sannsynlig øke.  Kristiansand 

Eiendom kaller inn til nytt møte like før ferien.   Utbygger/entreprenør legger da fram plan 

for hvordan elevene når nytt skoleår begynner, kan ledes til/fra skolen via snarvei gjennom 

bebyggelsen og skoletomten.  

- Foreldrene oppfordres til å unngå å kjøre elevene dersom det er mulig.  Parkering og snuing i 

nedre del av Kvernhusheia er ikke å anbefale. Det skaper trafikkfarlige situasjoner når mange 

skal levere eller hente på samme tidspunkt. Dersom kjøring er helt nødvendig bør levering og 

henting av de minste barna skje i skolens dropp-off sone. For større elever bør en vurdere 

om det er bedre å bruke et ledig busstopp. Mindre bruk av personbiler rundt skolen gir en 

tryggere situasjon for alle parter. Det beste er at elevene går eller sykler til og fra skolen.  

Skolen og FAU anbefaler sykling fra slutten av 4. trinn etter sykkelprøven er tatt. 
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