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Møte ang trafikksikkerhet på Tunballveien 17.11.2015

Til stede: Monica Ommundsen – Eventyrheia barnehage, Åshild Haga – foreldrerep. Eventyrheia, 
Jeanette Engmark – FAU leder Tunballen skole, Signe Aurebekk – foreldrerep. Tunballen 
barnehage, Ann Lisbeth Mangseth – foreldrerep. Tunballen barnehage, Inger Johanne Larsen-
teknisk, Gry Eike – Tunballen barnehage, Elin Knutsen - Tunballen skole, Roar Tønnesen –
Songdalen frikirke.

Bakgrunnen for møtet er parkeringsutfordringer og trafikksikkerhet på Tunballveien. Vi ønsker at 
barnehagene og skolen i samarbeid med foresatte og teknisk etat utbedre parkeringsmulighetene 
og sikre trygg av- og påstigning for elever og barnehagebarn. 

I møtet kom det frem ulike alternativer. I forbindelse med videre prosess tenker vi at de som har 
parkering og trafikksikkerhet som ansvarsområde i forhold til skole og barnehage, vurderer de 
ulike innspillene fra gruppa i forhold til de utbedringer som må gjøres.

Alternative parkeringsmuligheter

 Det ligger inne i arealplanen til kommunen en parkeringsplass på myra nedenfor fotballbanen 
til skolen. Melde inn dette behovet før neste budsjettperiode. 

 Avtale med Frikirka. Ved frikirka er det ca. 40 parkeringsplasser. Det vil si at på dagtid kan vi 
bruke rundt 30 plasser her. Med forbehold, da Roar Tønnesen vil ta dette opp med andre i 
menigheten. Kanskje vi kan få til en avtale her, ansatte på barnehage og skole benytter disse 
mot at kommunen tar ansvar for å måke disse parkeringsplassene?

Bedre skilting og informasjon

 Inger Johanne Larsen vil (i samarbeid med enhetene) utarbeide en informasjonsbrosjyre til 
foreldre og ansatte ved skole og barnehage. Tanken er kart med fargekoder for parkering, av-
og påstigning og bilfrie soner.

 Sette opp parkering forbudt skilt i rundkjøringen ved brakka

Bussholdeplassen

 Kan brukes som av- og påstigningssone for foreldre, men utfordringen er at henting og 
levering mest sannsynlig vil være sammenfallende med tidspunkt for når bussene kommer.
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Kontroller

 Gry sender mail til Ruben Gullesen i politiet. Et referat fra møtet samt en forespørsel om flere 
kontroller ved skole/barnehage med fokus på vikeplikt, sikkerhetssele og fart. Det tidsrommet 
vi tror det er mest trykk er kl. 8.20 – 8.50.

Alternativ rute

 Er det mulig for skolen å få levering på baksida av skolen?
 Er det mulig at taxiene han hente/bringe barna på baksida av skolen?

Bom utenfor Tunballen barnehage

 En forespørsel til Tom Birger Urdal i forhold til å få en annen type åpne- lukke system. Type 
portåpner i bilene som leverer til skolen + taxi.

 Avklare rutiner med skolen for når porten må være åpen og hvem som har ansvar for å 
åpne/lukke.

Parkeringsplass

 Merke opp parkeringsplassene
 Lyse opp plassen bedre
 Reservere parkeringsplasser nærmest Tunballen barnehage og skole til ansatte.

Rundkjøring utenfor Tunballen barnehage

 Dette området bør sees på. Kan det være en tanke å flytte på noen av de steinene som 
allerede er der, slik at rundkjøringen blir noe større og kan brukes på en mer hensiktsmessig 
måte for av- og påstigning. (Nå blir det stadig trafikk kork pga lite plass)

 Alternativt å flytte rundkjøringen lenger vekk fra Tunballen barnehage slik at rundkjøringen blir 
mer hensiktsmessig og av/påstigning blir enklere.

 Vi ønsker gjerne at Terje Premak og Inger Johanne Larsen kommer opp på en befaring – da 
helst i tidsrommet 8.20 – 8.50. Rundkjøringen vil være en del av informasjonsbrosjyren som vi 
ønsker utarbeidet.

En del av punktene over vil kunne løses på kort sikt, men vi er klar over at noen forslag må stå på 

en mer langsiktig plan:

Ønsker på lang sikt

 Omdisponering av områder, er det mulig å kjøpe tomten av Frustøl og opparbeide 
parkeringsplasser her?

 Fartsdumper på Kuliaveien, da trafikkmengden har økt og det kjøres svært fort her. Mulig det 
er noen konkrete planer om å gjøre veien om til forkjørsvei, da er vi enda mer bekymret for 
farten i fremtiden.

 Det er ulendt for barnevogn og sykkel og ufremkommelig for rullestol forbi bommene. Det er 
ikke bra at gang- og sykkelsti og tilgang til tursti er sperret på en slik måte for kommunens 
innbyggere.
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Med hilsen

Elin Knutsen Gry Eike
Assisterende rektor 1 Enhetsleder Tunballen barnehage

Kopi til:
Gry Eike
Monica W. Ommundsen Tunballvegen 4 4645 NODELAND


