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1. Jeg har barn på trinn:
 

2. Går barnet alene til skolen
 

Skoleveiundersøkelsen for Lutvann skole. 

Denne undersøkelsen ble foretatt mellom mai-juli 2015. Respondenter har vært
foreldrene til barn på Lutvann skole. Formålet har vært å måle/kartlegge opplevelsen
av trafikkbildet langs og rundt skoleveien og utfordringer knyttet til evt økning av
tilkjøring til og fra Lutvann militære leir. Foreldrenes arbeidsutvalg ved Lutvann skole
har blitt orientert om planene for en utvidelse og hva denne vil ha av betydning for
barnas sikkerthet, i forbindelse med ferdsel langs og kryssing av vei til og fra skolen. 

 



Ja Nei

Nei (37%)

Ja (63%)

Begrense biltrafikk til lutvannsleiren Øke skolepatruljeordningen Flere fartsdumper Annet

Annet (13%)

Flere fartsdumper (19%)

Øke skolepatruljeordningen (17%)

Begrense biltrafikk til lutvannsleiren 
(51%)
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3. Føler foreldrene seg trygge på veien slik den er i dag?
 

4. Hvilke tiltak tror dere kunne hjulpet for å bedre sikkerheten
 

4. Hvilke tiltak tror dere kunne hjulpet for å bedre sikkerheten - Annet
Broovergang
Fotgjenger felt øverst i Lutvannsveien.
lavere fartsgrense
Flere fotgjengerfelt og eventuelt innsnevring og fartsdumper i øvre del av Lutvannsveien.
flere fotgjengere
fotobokser
tunel
farstskilt satt opp rett førovergangen ved skolenpå begge sider, kamera
gangbru eller trafikklys
gangbru eller trafikklys
mer synlig politi / kontroller.
Få bilister til å respektere stoppeplikt ved overgang
Fartskontroller, det er veldig mye høy fart og uvettig kjøring
Dra folk som deltar i Lutvann Grand Prix i øra.  Hardt.  Mange biler med høy fart i DrDs vei.



•
•

•
•

•
•

Ja Nei

Nei (42%)

Ja (58%)

Ja Nei

Nei (61%)

Ja (39%)

Det er høy fart, så flere fartskontroller.
Fartskontroller. Synlig politi. Opplæring i hvordan man som bilist forholder seg til skolepatruljen. Dette er det
mange som ikke kan.
Lyssignal
Noe bør gjøres for de som må krysse veien fra Lutvann boligsameie. Kanskje skolepatrulje er en løsning.
Skummel sving og biler kommer også fort ut fra Lutvann leir om man velger å gå til bommen før man krysser.
Fjerne innsnevring av veien ved fotgjengerfelt til lutvann skole.
trakfikklys i tillegg til skolepatrulje

5. Har dere opplevd farlige situasjoner i forbindelse med trafikk? 
 

6. Har dere opplevd andre farlige situasjoner i  forbindelser med skolevei?
 

7. Hva synes dere om at Lutvann leir evt blir bygget ut og at trafikken økes
betraktelig?
 



Svært dårlig Mindre bra Greit Helt greit Har ingen synspunkter på dette

Har ingen synspunkter på dette 
(5%)

Helt greit (4%)

Greit (8%)

Mindre bra (26%)
Svært dårlig (57%)

Mange ganger daglig 1-2 ganger daglig 3-4 ganger i uken Sjelden

Sjelden (8%)

3-4 ganger i uken (21%)

1-2 ganger daglig (29%)

Mange ganger daglig (42%)

 

Ny

Distribuert

Noen svar

Gjennomført

Frafalt

0% 25% 50% 75% 100%

0%

35%

4%

60%

0%

0

63

8

107

0

8. Hvor mye bruker dere veien på fritiden
 

Samlet status
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